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Voorwoord

Voor u ligt de Begroting 2020 van 
Woonstichting Land van Altena. In dit 
jaarplan zetten wij onze ambities en 
plannen voor aankomend jaar uiteen en 
geven we u een financiële doorkijk naar 
2030 met behulp van een aantal “what-if” 
scenario’s.

In 2019 heeft Woonstichting Land van 
Altena het ondernemingsplan 2020-2024 
opgesteld. Daarnaast ontwikkelen we 
momenteel onze wensportefeuille voor 
de komende tien jaar. Leidraad voor de 
wensportefeuille vormt de woonvisie, die 
we in samenwerking met de gemeente, 
huurdersorganisaties en onze collega-
corporaties in het Land van Altena aan het 
afronden zijn.

In deze begrotingsperiode wil 
Woonstichting Land van Altena sinds lange 
tijd weer enkele  nieuwbouwprojecten 

ontwikkelen. Dit is mogelijk binnen onze 
huidige financiële situatie en helpt ons 
onze woningvoorraad te vernieuwen 
en aan te passen aan de (huidige en 
toekomstige) wensen van onze huurders. In 
2020 verwachten wij wederom een positief 
jaarresultaat en een gezonde operationele 
kasstroom.

Land van Altena is een ambitieuze, 
financieel gezonde, flexibele en 
klantgerichte woningcorporatie die zich 
al 65 jaar inzet om goede huisvesting te 
bieden aan haar huurders. Ondanks de 
extra uitdagingen waar wij de laatste 
jaren voor staan - als gevolg van grotere 
afdracht aan de overheid, verandering 
van onze huurderssamenstelling en de 
verduurzaamheidsopgave- zullen wij er 
alles aan doen om onze ambities te blijven 
waarmaken.

Anja Verdaasdonk van Weerlee, 
directeur-bestuurder Woonstichting Land van Altena
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Leeswijzer
Onderstaand een uiteenzetting van 
de opbouw van deze begroting en 
een beknopte samenvatting van de 
belangrijkste onderdelen.

In hoofdstuk 1 wordt een korte beschrijving 
geschetst van de onderliggers, 
ondernemingsplan en wensportefeuille, en 
de totstandkoming van deze begroting.

In hoofdstuk 2 worden de speerpunten voor 
2020 kort besproken.

In hoofdstuk 3 worden de meest relevante 
uitgangspunten van de begroting 
inzichtelijk gemaakt.

In hoofdstuk 4 is de jaarbegroting 2020 
uiteengezet. Inclusief waarderingsinvloeden 
wordt in 2020 een resultaat (na belasting) 
verwacht van € 2,4 miljoen (incl. 
waarderingsresultaten). Het reguliere 
exploitatieresultaat betreft € 1,6 mln. 
De jaarbegroting heeft een budget 
stellend karakter. Middels accordering 
van de begroting door de Raad van 
Commissarissen en vaststelling door het 
Bestuur beschikt de organisatie over de 
benodigde jaarbudgetten voor 2020. Dit 
alles binnen de kaders en mandaten zoals 
vastgelegd in de procuratieregeling.

In hoofdstuk 5 worden de meest voor de 
hand liggende scenario-inzichten op de 
meerjarenbegroting gepresenteerd. 

In hoofdstuk 6 staat de conclusie 
beschreven. Uiteindelijk is dit het meest 
interessante hoofdstuk waarin een 
uiteenzetting wordt gegeven van de 
financiële continuïteit. Het tijdsaspect en 
de knoppen waaraan gedraaid kan gaan 
worden spelen hierin de hoofdrol. 
  
In bijlage 1 worden de financiële 
kengetallen uiteengezet. De kengetallen 
worden afgezet tegen de externe norm van 
het AW en het WSW.  

Ook dit jaar voldoen we aan de criteria voor 
het verlicht regime. Land van Altena kent 
alleen DAEB bezit.

Bijlage 2 presenteert het 
meerjarenperspectief op de 
uitgangspunten van de begroting in 
de vorm van een balans, winst- en 
verliesrekening en kasstroom.
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1.  Onze focus in 2020
Voor het jaar 2020 heeft Woonstichting 
Land van Altena de volgende 
speerpunten benoemd:

Dichtbij de huurders door actieve 
communicatie
Als sociale woonstichting vinden wij het 
belangrijk dat wij klaarstaan voor onze 
huurders, en dat zij dat ook als zodanig 
ervaren. Om die reden brengen wij onze 
nieuwe huurders altijd een bezoek. Dit 
wordt zeer gewaardeerd. Komend jaar gaan 
wij deze actieve benadering uitbreiden 
richting onze oudere huurders, die vaak 
al meer dan dertig jaar bij ons huren. We 
hopen zo in kaart te brengen of zij nog 
passend wonen en of zij eventueel hulp 
nodig hebben. Uiteraard doen wij dit alleen 
als zij daar prijs op stellen.

Komend jaar gaan we investeren in de 
bewustwording bij onze huurders op de 
thema’s duurzaamheid en brandveiligheid. 
Dit gaan wij doen door onze nieuwsbrief, 
blogs op onze internetsite en bij intake deze 
thema’s extra aandacht te geven.

Om te monitoren of onze dienstverlening 
inderdaad wordt gewaardeerd, voeren wij 
jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek 
uit. Onze doelstelling is om in 2020 een 
gemiddeld waarderingscijfer  van minimaal 
7,5 te behalen.

Betaalbare huurwoningen door 
rechtvaardig huurbeleid
Woonstichting Land van Altena verhuurt 
alle woningen aan de primaire doelgroep. 
Minimaal 90% hiervan wijzen wij passend 
toe aan mensen die afhankelijk zijn van 
huurtoeslag. Wij zijn van mening dat 
sociale huurwoningen zijn bedoeld voor 
huishoudens met een lager inkomen. Om 
de doorstroming te bevorderen, maken 
wij gebruik van de inkomensafhankelijke 
huurverhoging. Wij vinden het reëel dat 
mensen die met een hoger inkomen in een 
sociale huurwoning wonen, daarvoor een 
hogere huurprijs betalen.

Daarnaast blijven wij energetische 
maatregelen nemen om de 
energieprestaties van onze woningen te 
verbeteren. Op deze manier helpen wij de 
woonlasten van onze huurders te beperken.

Leefbare buurten door verbinding en 
samenwerking
We merken dat de leefbaarheid in de wijken 
de laatste jaren afneemt, door de instroom 
van een groter aandeel huurders dat extra 
zorg nodig heeft. Als woonstichting spannen 
wij ons in om sociaal-maatschappelijke 
problemen vroegtijdig te signaleren. Doel 
is om betrokkenen zo snel mogelijk door 
te kunnen verwijzen naar betreffende 
hulporganisaties om escalatie te voorkomen. 
Om oplopende huurachterstanden en 
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huisuitzettingen voor te zijn, werken 
we intensief samen met ‘Vroeg erop af’, 
welzijnsorganisaties, de gemeente en 
ggz-instellingen. 

In 2020 willen wij -binnen onze 
mogelijkheden- onderzoeken of 
buurtverenigingen nieuw leven 
kunnen worden ingeblazen.

Energiezuinige woningen door 
verduurzaming en onderhoud
In 2021 hebben onze woningen een 
gemiddeld energielabel B. Bij het uitwerken 
van onze nieuwbouwplannen gaan wij 
uit van gasloos en energiezuinig. Op deze 
manier voegen wij energiezuinige woningen 
toe aan onze voorraad. Daarnaast is het 
streven om in 2021, waar dit mogelijk 
is, al onze woningen te voorzien van 
zonnepanelen.

Woonstichting Land van Altena draagt 
zorg voor een adequaat woningbeheer. In 
2020 starten wij met meer vraaggestuurd 
woningonderhoud, waarbij we meer 
keuzevrijheid bij onze huurders laten.

Nieuwbouw
In het vierde kwartaal van 2019 wordt de 
nieuwe woonvisie van de gemeente Land 
van Altena gepresenteerd. In 2021 wordt 
bekend gemaakt wat in het Land van Altena 
de alternatieven voor het gas gaan worden. 
Beide vormen belangrijke input voor onze 
nieuwbouwplannen. In 2020 zullen wij onze 
plannen voor onze grondposities verder 
concretiseren, in de volgorde:

1.   Grondpositie tegenover De Nieuwenaar;
2.   Grondpositie de volkstuinen te     
      Nieuwendijk;
3.   Grondpositie De Ster.
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Samenwerking
In 2020 evalueren wij met de gemeente 
Altena en onze collega-corporaties de 
gemaakte prestatieafspraken. Waar nodig 
stellen wij deze bij. Vanzelfsprekend 
worden alle lokale stakeholders en 
huurdersbelangenorganisaties hierbij 
betrokken. Wij werken op basis van 
wederzijds vertrouwen, vanuit open en 
transparante samenwerkingsrelaties. 
Zo vinden het ook belangrijk om 
continu in gesprek te blijven met onze 
huurdersorganisatie. 

Voor toewijzing van woningen die behoren 
tot één van onze Woonzorgcomplexen 
werken we samen met Trema. Deze 
organisatie ondersteunt en begeleidt 
mensen die in aanmerking willen komen 
voor een woning in een Woonzorgcomplex. 
Trema verzorgt ook de indicatiestelling. Dit 
waarborgt het feit dat de woningen ook 
daadwerkelijk worden toegewezen aan hen 
die er het meest voor in aanmerking komen.

Financiën
Het financiële beleid van Woonstichting 
Land van Altena is erop gericht om de 
beschikbare middelen zo efficiënt en 
effectief mogelijk in te zetten voor de 
volkshuisvestelijke doelstellingen die we 
nastreven. Deze doelstellingen vindt u 
terug in deze begroting en zijn vastgelegd 
in de prestatieafspraken met de gemeente 
Altena en onze huurdersvereniging. 
Als woningcorporatie zijn wij een 
maatschappelijke onderneming. Wij 
vinden het dan ook uiterst belangrijk om 
de maatschappelijke bestemming van 
ons vermogen te waarborgen door een 
transparante organisatie-inrichting en 
effectief toezicht.

Gouvernance
Normen voor goed bestuur, toezicht, 
transparantie, externe verantwoording en 
financiële beheersing zijn expliciet gemaakt 
in de Governancecode Woningcorporaties  
en geïmplementeerd in onze bedrijfsvoering. 
In 2020 zullen we opgaan voor een visitatie.
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‘‘Wij staan voor de idealen, die we als corporatie hebben. 
Het is belangrijk dat de identiteit van onze corporatie past bij 
de ambities die we ons zelf stellen. We zijn aanspreekbaar, 
verantwoordelijk, betrokken, laagdrempelig en flexibel.’’

‘‘Als maatschappelijke organisatie dragen wij, met oog voor 
betaalbaarheid  en kwaliteit,  zorg voor passende huisvesting 
aan huurders die niet zelfstandig in huisvesting kunnen 
voorzien. We willen dat mensen in het Land van Heusden 
en Altena met plezier (komen) wonen. Keuzevrijheid om te 
wonen in het dorp en de woning die het beste past, is daarin 
belangrijk. Hierbij gaat bovenal de aandacht uit naar mensen 
met een laag inkomen, ouderen en mensen met een beperking 
en/of zorgvraag.

We zien deze taak als onze primaire verantwoordelijkheid.

Missie Land van Altena
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2.  Belangrijke uitgangspunten
In de begroting en meerjaren 
doorrekeningen zijn een aantal wezenlijke 
(beleids-)uitgangspunten opgenomen. 
Met name wordt aandacht gevraagd 
voor onderstaande onderwerpen en 
uitgangspunten.

(Economische) parameters 
De (macro) economische parameters zijn 
gelijk aan de door Aw / WSW gepubliceerde 
leidraad economische parameters dPi 2019 
van 16 augustus 2019. In de onderstaande 
tabel zijn deze parameters weergegeven.

De korte rente, 3 maanden, is gebaseerd op 
de verwachtingen Ortec Q3 2019. De lange 
rente loopt via een staffel van 0,10% per jaar 
vanaf jaar 2025 op naar de lange termijn 
verwachting van 3,8% (inclusief opslag) in 
jaar 2036.

 

Financiering
Voor de financiering wordt eerst 
gekeken naar de interne middelen en 
de ingegeven ondergrens van de liquide 
middelen. De interne middelen is het 
saldo van de operationele kasstroom en 
de verkoopontvangsten. De ondergrens 
liquide middelen heeft Woonstichting 
Land van Altena op € 0,00 gesteld. Land 
van Altena beschikt immers ook nog 
over een kredietfaciliteit bij de BNG-bank 
van € 1.000.000,-. Het restant (na interne 
middelen) wordt dan gefinancierd met een 
10-jaars fixe lening tegen de lange rente + 
opslag zoals hieronder weergegeven.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Prijsinflatie 1,70% 2,60% 1,50% 1,70% 1,90% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Looninflatie 2,10% 2,50% 2,30% 2,30% 2,40% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Bouwindex 5,60% 3,50% 2,90% 2,30% 2,40% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Onderhoudsindex 5,60% 3,50% 2,90% 2,30% 2,40% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Marktindex 7,20% 6,80% 4,40% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Korte rente -0,32% -0,28% 0,05% 0,46% 0,90% 1,22% 1,34% 1,37% 1,37% 1,38%

Opslag korte rente -0,47% -0,30% -0,24% -0,13% -0,01% 0,13% 0,29% 0,44% 0,57% 0,69%

Korte rente + 
opslag -0,79% -0,58% -0,19% 0,33% 0,89% 1,35% 1,63% 1,81% 1,94% 2,07%

Lange rente 0,70% 0,20% 0,40% 0,60% 1,10% 1,50% 1,90% 2,00% 2,10% 2,20%

Opslag lange rente 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75%

Lange rente + 
opslag 1,45% 0,95% 1,15% 1,35% 1,85% 2,25% 2,65% 2,75% 2,85% 2,95%

Economische parameters 
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Waardering
Marktwaarde
Het vastgoed is gewaardeerd op de 
marktwaarde in verhuurde staat. Deze 
waardering is per 2016 voorgeschreven 
in de per 1 juli 2015 van kracht geworden 
Woningwet. 

De marktwaardeberekeningen zijn 
aangepast aan het handboek modelmatig 
waarderen peil 31 december 2018. 
Zowel de woningen als het Maatschappelijk 
Onroerend Goed (MOG) zijn gewaardeerd 
op basis van basisversie (handboek). 
Woonstichting Land van Altena heeft 
alleen DAEB-bezit. Eind 2018 beschikt 
Woonstichting Land van Altena over 3 
MOG eenheden gelegen in de Singel 
(Dienstencentrum). Voor de simulatie van 
de marktwaarde is de voorgeschreven 
inflatie-index (prijsinflatie) gebruikt.

Beleidswaarde
In het beoordelingskader is de 
bedrijfswaarde vervangen door de 
beleidswaarde. De beleidswaarde kent als 
vertrekpunt de marktwaarde. Vervolgens 
wordt de berekening in vier stappen, die 
duiding geven aan de maatschappelijke 
opgave, aangepast. In de beleidswaarde 
komt, in tegenstelling tot de marktwaarde, 
het eigen beleid van de corporatie tot 
uitdrukking.

De Beleidswaarde wordt alleen bepaald 
voor woongelegenheden (DAEB en Niet-
DAEB).

Beschikbaarheid (door exploiteren): 
voor de instandhouding van een sociale 
portefeuille blijven alle woningen in 
exploitatie. Het uitpondscenario vervalt 
dus bij de Beleidswaarde.
Betaalbaarheid (huur): bij mutatie wordt 
de huur opgetrokken naar streefhuur en 
niet naar markthuur zoals bij berekening 
van de Marktwaarde in verhuurde staat. 
Kwaliteit (onderhoud): extra 
onderhoudsuitgaven ingerekend voor 
het op lange termijn in stand houden 
van de portefeuille. Hiervoor is een norm 
onderhoud bepaald op basis van de 
functionele winst- en verliesrekening. De 
norm is € 2.320.
Beheer (beheerskosten): extra 
beheeruitgaven ingerekend die gepaard 
gaan met de sociale doelgroep. Hiervoor 
is een beheernorm bepaald op basis van 
de functionele winst- en verliesrekening. 
De norm is bepaald op € 780.
Voor de simulatie van de Beleidswaarde 
is de voorgeschreven inflatie-index minus 
1% gebruikt. 

De beleidswaarde wordt steeds belangrijker 
voor de financiële sturing binnen 
woningcorporaties. Een aantal financiële 
ratio’s waarop de Aw / WSW sturen, zoals 
de Loan to value (LTV) en solvabiliteit, zijn 
gebaseerd op deze waarde. 

• 

• 

• 

• 
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Hieronder wordt kort beschreven hoe 
de verschillende normen binnen de 
beleidswaarde tot stand zijn gekomen.  

Streefhuren (betaalbaarheid)
Woonstichting Land van Altena kent 
een streefhurenbeleid voor haar bezit 
van gemiddeld 70% van de maximale 
redelijke huur. In de jaarrekening 2018 is 
dit uitgangspunt gehanteerd. In 2019 is 
het streefhurenbeleid verder verfijnd en is 
hierbij onder andere rekening gehouden 
met het passend toewijzen. Het gemiddelde 
streefhurenbeleid dat is ingerekend in deze 
begroting is 67% van maximaal redelijk.

Onderhoudsnorm (kwaliteit)  
De onderhoudsnorm is van een aantal 
zaken afhankelijk. Ten eerste de hoogte 
van de onderhoudsuitgaven en de 
verdeling naar onderhoud en verbetering. 
Woonstichting Land van Altena kent relatief 
hoge onderhoudsuitgaven waarvan slechts 
een klein deel kan worden gezien als een 

(fiscale) verbetering. Op de tweede plaats is 
de norm afhankelijk van de toegerekende 
organisatiekosten op basis van de 
functionele winst- en verliesrekening. 
Op basis van de Salariskostenbegroting 
2020 zijn nieuwe verdeelsleutels bepaald 
voor toerekening van de (indirecte) 
organisatiekosten.

Beheerskosten (inclusief zakelijke lasten)
De beheernorm bestaat uit de volgende 
posten uit de functionele winst- en 
verliesrekening:
•   Lasten verhuur en beheeractiviteiten
•   Overige directe operationele 
lasten exploitatiebezit, exclusief de 
verhuurderheffing. De verhuurderheffing 
wordt immers al meegenomen in de 
marktwaarde berekening en zit daarom ook 
in de beleidswaarde.

Verdeelsleutel op basis van Salariskostenbegroting 2020

B 2020 JR 2018

Lasten verhuur en beheer 24,70% 23,00%

Lasten onderhoudsactiviteiten 46,40% 47,90%

Netto resultaat verkoop vastgoed 0,70% 0,70%

Overige organisatiekosten 25,50% 25,50%

Leefbaarheid 2,70% 2,90%

Totaal 100% 100%
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Bedrijfslasten
De bedrijfslasten zijn onder te verdelen in beïnvloedbare en niet beïnvloedbare 
bedrijfslasten. In de onderstaande tabellen is dit op basis van het kasstroomoverzicht 
inzichtelijk gemaakt. Op basis van de Bedrijfskostenbegroting 2020 worden de 
bedrijfslasten in de index doorgetrokken naar de begrotingshorizon van 10 jaar.

Uit de onderstaande tabellen blijkt dat de niet beïnvloedbare bedrijfslasten groter zijn 
dan de beïnvloedbare bedrijfslasten. Deze niet beïnvloedbare bedrijfslasten bestaan uit 
belastingen en heffingen die corporaties moeten afdragen. Uiteindelijk vloeit een kwart 
van de jaarhuur weg aan de diverse heffingen en belastingen.

1.  Beinvloedbare bedrijfslasten 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
(*€1000)

Personeelskosten 860 880 901 924 947 971 995 1.020 1.045 1.071

Bedrijfskosten 435 442 451 460 469 478 488 498 508 518

Totaal 1.295 1.322 1.352 1.384 1.416 1.449 1.483 1.518 1.553 1.589

Aantallen 
ultimo 2019 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945

Per VHE 1.370 1.399 1.431 1.465 1.498 1.533 1.569 1.606 1.643 1.681

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
(*€1000)

Belastingen 308 312 322 332 343 346 348 357 363 368

Verzekeringen 20 20 21 21 22 22 22 22 23 23

Verhuurderheffing 926 980 1.002 998 1.015 1.075 1.064 1.117 1.134 1.153

   Bijdrageheffing     
ffAw 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8

   Saneringsheffing 63 63 64 65 66 - - - - -

   Obligo WSW 12 11 9 7 9 - - - - -

VPB - - - - - 345 347 371 378 383

Totaal 1.336 1.393 1.425 1.430 1.462 1.795 1.788 1.874 1.906 1.935

Aantallen ultimo 
2019 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945

Per VHE 1.414 1.474 1.508 1.513 1.547 1.899 1.892 1.983 2.017 2.048

2.  Niet beinvloedbare bedrijfslasten 
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Fiscaliteiten
Samen met de fiscaal adviseur (BDO) heeft Land van Altena begin 2019 een fiscale 
visie en een fiscale meerjarenplanning opgesteld. Op basis van deze nieuwe begroting 
zullen wij op korte termijn samen met de fiscale adviseur bekijken of we de visie 
misschien moeten bijstellen. Omdat Land van Altena een grote post aan compensabele 
verliezen heeft staan is de visie erop gericht om zoveel mogelijk verliesverdamping in de 
toekomst te voorkomen. Uit onderstaande tabel blijkt dat Land van Altena in ieder geval 
de komende 5-jaar geen (acute) belastingdruk kent. De renteaftrekbeperking (ATAD) 
raakt ook Land van Altena licht terwijl deze regeling eigenlijk voor multinationals is 
bedoeld.

Niet beinvloedbare bedrijfslasten als percentage van de jaarhuur 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Jaarhuur 6.297 6.428 6.646 6.847 7.140 7.271 7.403 7.624 7.769 7.918

2. Niet beinvloed-
bare bedrijfslasten 1.336 1.393 1.425 1.430 1.462 1.795 1.788 1.874 1.906 1.935

Percentage
jaarhuur 21% 22% 21% 21% 20% 25% 24% 25% 25% 24%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
(*€1000)

Commercieel 
resultaat 2.391 1.317 2.788 1.554 3.146 -424 4.256 4.519 4.636 4.735

Fiscaal resultaat 
voor ATAD 727 749 884 938 1.093 1.534 1.531 1.659 1.745 1.832

Correctie ATAD 
(beperking 
renteaftrek)*

-8 -2 - - 22 56 70 52 -5 -66

Fiscaal resultaat 
na ATAD 719 746 884 938 1.115 1.589 1.601 1.711 1.740 1.767

Correctue verreken-
bare verliezen ** -719 -746 -884 -938 -1.115 - - - - -

Fiscaal resultaat na
verliesverrekening - - - - - 1.589 1.601 1.711 1.740 1.767

VPB- precentage 25,0% 21,7% 21,7% 21,7% 21,7% 21,7% 21,7% 21,7% 21,7% 21,7%

Te betalen VPB - - - - - 345 347 371 378 383

Acute VpB-druk
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Onderhoud en verbetering 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
(*€1000)

Planmatig 
onderhoud 1.414 1.440 1.481 1.520 1.565 1.241 1.276 1.309 1.336 1.363

Klachten-
onderhoud 281 287 294 301 309 310 311 318 324 331

Mutatieonderhoud 331 305 280 326 307 263 320 295 319 345

Totaal onderhoud 2.026 2.032 2.055 2.147 2.181 1.814 1.907 1.922 1.979 2.039

Woningverbetering 
bij mutatie 332 339 345 352 360 367 359 366 373 381

Totaal 
onderhoud en 
verbetering 

2.358 2.371 2.400 2.499 2.451 2.181 2.266 2.288 2.352 2.420

Aantallen 
ultiumo 2019 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945

Per VHE 
onderhoud 2.144 2.150 2.175 2.272 2.308 1.920 2.018 2.034 2.094 2.158

Per VHE 
onderhoud en 
verbetering 

2.495 2.509 2.540 2.644 2.689 2.308 2.398 2.421 2.489 2.561

geindexeerd

Onderhoud en verbetering 
Woonstichting Land van Altena kent een relatief hoge uitgaven per verhuureenheid 
aan onderhoud. Dit is deels te verklaren doordat voor de komende jaren een behoorlijk 
bedrag is begroot voor het aanpakken van badkamer, keuken en toilet (BKT). Dit 
gebeurt zowel bij mutatie als vraag gestuurd. Daarnaast wordt al jaren aan de 
verduurzamingsopgaven gewerkt. Bij mutatie van de woningen wordt getracht één of 
meerdere energielabelsprongen te maken, door zoveel mogelijk isolatiemaatregelen toe 
te passen en zonnepanelen te installeren. Met Wocozon is een overeenkomst afgesloten in 
het kader van het plaatsen van zonnepanelen.

De isolatiemaatregelen kunnen grotendeels worden gezien als een verbetering en 
komen dan ook niet terug in de operationele kasstroom. Voor bepaling wat wel of niet als 
verbetering kan worden gezien hanteert Land van Altena de fiscale richtlijnen conform de 
laatste memo Onderhoud, Verbetering en Beheer opgesteld door Aw / WSW op 3 juli 2019. 
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Verkoopbeleid
In 2019 heeft Land van Altena haar 
verkoopbeleid, ook in het kader van de 
wensportefeuille, herijkt. Per complex is 
bekeken welke woningen eventueel voor 
verkoop in aanmerking komen. Hier is een 
nieuwe verkoopvijver uit ontstaan. Land van 
Altena streeft erna om vier woningen per 
jaar te verkopen.

Nieuwbouw 
De afgelopen jaren heeft Land van Altena 
geen nieuwbouw meer opgeleverd. 
Doordat er wel woningen werden verkocht 
nam de totale portefeuille elk jaar af. De 
komende 10 jaar ontwikkelt Land van 
Altena de volgende Nieuwbouw complexen, 
zie onderstaand tabel. 

Hierdoor neemt de portefeuille gedurende 
de begrotingshorizon (2020-2029) met 41 
woningen toe. Doordat er ook ongeveer 
40 woningen worden verkocht zal de 
totale portefeuille ongeveer gelijk blijven. 
Door het toevoegen van nieuw bezit en 
het verkopen van relatief ouder bezit zal 
ook de gemiddelde energie-index verder 
verbeteren.

Huurbeleid
Het huurbeleid bestaat uit een aantal 
onderdelen namelijk:
•   Reguliere huurverhoging
•   Huurharmonisatie en aftopping
•   Huurderving

Huurverhoging
Voor de woningen volgt Land van Altena 
met de Woonbond afgestemd huurakkoord 
namelijk prijsinflatie tenzij er sprake is van 
scheefhuurders. Deze woningen krijgen een 
huurverhoging van prijsinflatie + 4%. Het 
gaat hierbij ongeveer om 100 woningen. 
Voor het dienstencentrum geldt een 
afwijkend huurbeleid namelijk prijsinflatie 
+ 2%.

Huurharmonisatie en aftopping
Bij mutatie worden de huren verhoogd of 
verlaagd naar de streefhuren en afgetopt 
op de liberalisatiegrens ( 2019 € 720,44). 
In 2019 heeft Land van Altena een nieuw 
streefhurenbeleid bepaald rekening 
houdend met het passend toewijzen.

Huurderving 
Voor de woningen is een huurderving van 
0,8% per jaar ingerekend. 

Nieuwbouw complexen 

Nieuwbouw Aantal 
Nieuwbouwcomplex De Nieuwenaar- grondpositie (2022) 30

Nieuwbouwcomplex Volkstuintjes (2024) 30

Nieuwbouwcomplex De Ster- sloop/nieuwbouw (2026) 20

Totaal 80

Sloop Aantal 
De Ster (2025) -39

Totaal Nieuwbouw-sloop 41
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3.	 	Begroting	financieel	2020
Op de volgende pagina zijn de verschillende jaarschijven uit de Begroting naast elkaar 
gezet voor een vergelijk. Ter verduidelijking onder de kop B 2020 staan de cijfers uit de 
Begroting 2020 over het jaar 2020, het eerste prognose jaar. Onder B 2019 staan de cijfers 
van Begroting 2019 over het jaar 2019. In de laatste kolom, JR 2018, staan de cijfers van de 
Jaarrekening 2018.
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3.1  Balans 2020

Activa (* €1000) B 2020 B 2019 JR 2018

Materiële vaste activa 118.297 113.651 118.602

   DAEB vastgoed in exploitatie 118.025 113.355 118.287

   MVA in ontwikkeling voor eigen exploitatie 206 206 206

   MVA ten dienste van exploitatie 65 90 109

Deelnemingen 27 27 -171

Effecten 1 1 1

Actieve latentie belastingvorderingen 1.358 3.090 1.158

Vaste activa 119.683 116.769 119.590

Huurdebiteuren 50 53 50

Overige vorderingen 40 56 32

Voorraden Werkplaats 28 30 28

Liquide middelen 0 0 853

Vlottende activa 118 139 964

Totaal activa 119.801 116.908 120.554

Passiva (* €1000) B 2020 B 2019 JR 2018

Eigen vermogen 86.090 81.836 83.475

Leningen o/g 32.953 33.964 36.180

Passieve latentie belastingverplichting 0 73 0

Overige voorzieningen 30 43 27

Lopende schulden 32.983 34.080 36.207

Schulden aan leveranciers 295 535 495

Belastingen en scoiale verzekeringen 125 140 111

Overlopende passiva 15 18 13

Schulden aan pensioenen 8 8 8

Opgelopen rente leningen o/g 285 291 246

Kortlopende schulden 728 992 873

Totaal passiva 119.801 116.908 120.554
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3.2  Winst & Verliesrekening 2020 (functioneel model)

Functionele Wint-en verliesrekening (* €1000) B 2020 B 2019 JR 2018

Huuropbrengsten 6.297 6.228 6.114

Opbrengsten servicecontracten 221 226 215

Lasten servicecontracten -221 -226 -215

Overheidsbijdrage - - 8

Lasten verhuur en beheeractiviteiten -320 -289 -294

Lasten onderhoudsactiviteiten -2.504 -1.920 -1.965

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -1.382 -1.408 -1.255

Totaal van netto resultaat exploitastie van vastgoedportefeuille 2.091 2.611 2.609

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 717 723 946

Toegerekende organisatiekosten -9 -8 -9

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -469 -341 -818

Totaal van netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 239 374 119

Overige waardeveranderingen van vastgoedportefeuille -332 -1.100 -

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 1.774 2.637 8.617

Totaal van waardeveranderingen vastgoedportefeuille 1.412 1.537 8.617

Opbrengst overige activiteiten 10 12 99

Kosten overige activiteiten - - -

Totaal van netto resultaat overige activiteiten 10 12 99

Overige organisatiekosten -330 -298 -379

Kosten omtrent leefbaarheid -87 -84 -96

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten - - -

Rentelasten en soortgelijke kosten -992 -1.089 -7.628

Totaal van financiële baten en lasten -992 -1.089 -7.628

Totaal van resultaat voor belastingen 2.343 3.063 3.342

Belastingen - - -2.259

Resultaat uit deelnemingen 45 50 94

Totaal van resultaat na belastingen 2.388 3.113 1.177

Voor een goed vergelijk zijn de cijfers van Begroting 2019 met dezelfde verdeelsleutels 
toegewezen aan de verschillende activiteiten als gebruikt bij de begroting 2020. Bij de 
begroting 2019 waren de posten op een andere wijze gealloceerd.
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3.3  Kasstromen 2020

Kasstroom (* €1000) B 2020 B 2019 JR 2018

A. Operationele activiteiten

Huurontvangsten 6.297 6.227 6.122

Vergoedingen 221 226 215

Overige bedrijfsontvangsten 132 12 107

Saldo ingaande kasstromen 6.650 6.465 6.444

Betalingen aan werknemers -860 -702 -734

Onderhoudsuitgaven -2.025 -1.627 -1.381

Overige bedrijfsuitgaven -1.030 -1.098 -1.256

Betaalde interest -1.013 -1.109 -1.364

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat -82 -71 -76

Verhuurdersheffing -926 -914 -854

Leefbaarheid externe uitgaven niet inversteringsgebonden -52 -52 -14

Vennootschapsbelasting - - -

Saldo uitgaande kasstromen -5.998 -5.573 -5.680

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten 662 892 765

B. (Des)inversteringsactiviteiten 

Verkoopontvangsten bestaande huur 717 723 946

Verkoopontvangsten grond - - 26

Totaal van ontvangsten uit hoofde van 
vervreemding van materiële vaste activa 717 723 973

Nieuwbouw huur - - -

Verbeteruitgaven -332 -1.154 -497

Inversteringen overig - -19 -95

Totaal van verwerving van materiële vaste activa -332 -1.173 -592

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA 385 -450 381

FVA 

Ontvangsten verbindingen 45 50 539

Saldo in-en uitgaande kasstroom FVA 45 50 539

Totaal van kasstroom uit inversteringsactiviteiten 430 -400 919

C. Financieringsactiviteiten 

Nieuwe te borgen leningen 11 281 11.450

Aflossing geborgde leningen -1.638 -1.597 -8.983

Betaalde boeterente na herstructurering leningenportefeuille - - -6.263

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.627 -1.316 -3.796

Toename (afname) van geldmiddelen -535 -824 -2.112
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Uit het bovenstaand kasstroomoverzicht 
blijkt dat, behoudens een indexatie, de 
verschillen tussen begroting 2020 en 
begroting 2019 gering zijn. Het enige grote 
verschil zit in de onderhoudsuitgaven 
(operationele kasstroom) en de 
verbeteruitgaven (investeringskasstroom). 
Deze kasstromen kun niet los van elkaar 
worden gezien. Dit wordt hieronder 
verduidelijkt.

Uit het overzicht blijkt dat de totale 
uitgaven aan onderhoud en verbetering in 
Begroting 2020 met ruim € 400.000 zijn 
gedaald ten opzichten van Begroting 2019. 
Maar ook dat de onderhoudskosten, in de 
operationele kasstroom juist met € 400.000 
zijn gestegen in begroting 2020. Dit heeft 
een negatieve invloed op de ICR.

De oorzaak van deze verschuivingen tussen 
onderhoud en verbetering komt door de 
aangescherpte definities zoals bepaald 
door Aw en WSW. In de sector is al jaren 
onduidelijkheid hierover. Met het memo 
opgesteld door Aw / WSW in 2019 is hier 
meer duidelijkheid in gekomen.

Kasstroom 

Kasstroom (* €1000) B 2020 B 2019 Verschil Per Vhe

Onderhoudsuitgaven -2.025 -1.627 -398 -421

Verbeteruitgaven -332 -1.154 822 870

Totaal -2.357 -2.781 424 449

3.4  Toelichting op de kasstromen 2020
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4. Scenario-denken en 
     gevoeligheidsanalyse
In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij een aantal realistische scenario’s die ieder op 
één onderdeel afwijken van het basis-scenario. Tenslotte is er ook een cumulatief 
scenario gemaakt. Hieronder zijn de kenmerken van deze scenario’s beschreven, waarna 
vervolgens op grafische wijze inzicht wordt gegeven in de mutaties die per scenario 
optreden in het financieel meerjarenperspectief ten opzichte van het basis-scenario.
We hebben bewust geen extreme scenario’s gekozen omdat met name de LTV in het 
basisscenario al redelijk dicht bij de maximale norm ligt.

4.1 Scenario’s

Omschrijving Basis scenario Scenario variant 

Scenario 1 Huurderving 
Huurderving loopt op met 
staffel 0,5% tot 5% in 2029 ev

0,80% 0,5% cumulatief 
max. 5% in 2029 

 

Scenario 2 Rente
Rente stijgt elk jaar met extra 0,5%
met max. 5% in 2027 

Aw: max. 3,8%
 in 2036 

max. 5% in 2027

Scenario 3 Isolatie vanaf 2025
Vanaf 2025 130 woningen max. isoleren 

n.v.t. per woning 
€17.500

Cumulatief scenario 1 + 2 + 3
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4.2 Grafieken van de belangrijkste indicatoren

ICR

LTV (beleidswaarde)
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Dekkingsratio (marktwaarde)

Solvabiliteit 
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5. Conclusie
In dit hoofdstuk wordt een toelichting 
gegeven op de kengetallen. Daarna wordt 
kort ingegaan op de risico’s en impact van 
de scenario’s.

Kengetallen 
Kredietwaardigheid (ICR)
De ICR stijgt in het basisscenario van 
1,70 in 2020 tot 2,45 in 2029. Ook in het 
cumulatieve scenario blijft de ICR de gehele 
begrotingshorizon voldoen aan de norm. 
Land van Altena beschikt over een solide 
operationele kasstroom. 

LTV (beleidswaarde)
De LTV op basis van de beleidswaarde is 
de kritieke ratio binnen Woonstichting 
Land van Altena. Dit komt niet zozeer door 
de Loan (noemer, nominale leningen) 
maar voornamelijk door de Value (teller, 
beleidswaarde). Deze waarde staat bij veel 
corporaties onder druk. In het basisscenario 
is de LTV in 2020 65% en deze stijgt in 
2025 naar 74% (net onder norm) en daalt 
vervolgens weer in 2029 naar 65%. In de 
diverse scenario’s benadert de LTV de norm 
van maximaal 75% met in het cumulatieve 
scenario in 2025 (76,5%) en 2026 (76,0%) een 
overschrijding van deze norm. Aan het eind 
van de begrotingshorizon (2029) daalt de 
LTV in alle scenario’s weer onder de norm.

Solvabiliteit (beleidswaarde)
Deze waarde is ook op basis van 
beleidswaarde. Maar in tegenstelling 
tot de LTV wordt de norm zowel in het 
basis variant als in de scenario’s niet 

overschreden. In het cumulatieve scenario 
gaat de solvabiliteit in 2025 en 2026 
richting de norm van 20% maar deze stijgt 
vervolgens weer ruim boven de norm.

Dekkingsratio (marktwaarde)
Deze ratio is gebaseerd op de marktwaarde. 
In tegenstelling tot de beleidswaarde 
is de marktwaarde dermate hoog bij 
Land van Altena dat in alle scenario’s de 
dekkingsratio ruim binnen de norm blijft.

Discontinuïteitratio (marktwaarde)
Dit is een nieuwe waarde vanuit het 
beoordelingskader Aw / WSW. Hierbij wordt 
niet uitgegaan van de nominale waarde 
van de leningen (dekkingsratio) maar de 
marktwaarde van de leningen. In bijlage 
1 is deze ratio berekend op basis van de 
marktwaarde van de leningen van Land 
van Altena. Ook hier geldt dat de ratio ruim 
binnen de norm blijft in de basis variant.

Nominale schuld / operationele kasstroom
Dit is ook een nieuwe norm vanuit het 
beoordelingskader. Het meet hoeveel 
jaar het duurt om (in theorie) met 
de operationele kasstroom de lening 
portefeuille terug te betalen. Uitgegaan 
wordt van de verwachte schuldpositie per 
jaarschijf voor een periode van vijf jaar ten 
opzichte van de verwachte gemiddelde 
operationele kasstroom over een periode 
van vijf jaar. Indien deze verhouding in enig 
jaar > 30 is, wordt verdiepend onderzoek 
gedaan. In bijlage 1 is deze ratio berekend 
voor Land van Altena. Deze blijkt boven 
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de hierboven genoemde norm van 30 
te liggen. Omdat deze ratio nieuw is en 
in ontwikkeling is het moeilijk om hier 
bepaalde conclusies uit te trekken.

Kansen en bedreigingen
Woonstichting Land van Altena is een 
financieel gezonde organisatie met goede 
continuïteitsvooruitzichten. Er is ruimte 
om weer te investeren in Nieuwbouw wat 
de afgelopen jaren niet meer is gebeurd. 
Zo kan Land van Altena haar vastgoed 
portefeuille voor de komende jaren op peil 
houden en het bezit tevens verjongen.

Een behoorlijke uitdaging naar de toekomst 
zijn de duurzaamheidsingrepen. Land 
van Altena heeft de afgelopen jaren veel 
geïnvesteerd in het isoleren van haar 
woningen en het realiseren van energie 
label sprongen. Eind 2019 zal ruim 90% 
van haar bezit op een label van minimaal 
C en gemiddeld B uitkomen. Maar dit is 
nog maar de eerste stap in het streven 
om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Hierbij 
zullen de woningen ook nog van het 
gas af moeten. De uitdaging voor Land 
van Altena ligt hierin, hoe kunnen deze 
duurzaamheidsinvesteringen gedekt 
worden zodat we ook in de toekomst aan 
de ratio’s kunnen blijven voldoen?
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Bijlagen
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Bijlage 1  Financiële kengetallen

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
ICR

ICR DAEB 1,7 1,83 1,98 2,05 2,19 2,2 2,18 2,23 2,34 2,45

Norm DAEB: 
minimaal 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

LTV Bedrijfs-
opbrengsten 

LTV DAEB 65,1% 67,9% 68,1% 71,6% 71,3% 73,7% 71,9% 69,5% 67,1% 64,7%

Norm DAEB: 
maximaal 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%

Solvabiliteit 
beleidswaarde 

Solvabiliteit DAEB 35,6% 34,7% 32,2% 30,8% 27,8% 27,2% 26,9% 30,2% 33,6% 26,8%

Norm DAEB: 
minimaal 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

Dekkingsratio markt-
waarde 

Dekkingsratio DAEB 27,9% 28,9% 28,6% 29,8% 29,8% 30,5% 29,7% 28,5% 27,3% 26,1%

Norm DAEB: 
maximaal 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0%

Discontinuiteitsratio 
marktwaarde 

Discontinuiteitsratio 
DAEB 33,6% 33,1% 31,2% 31,2% 30,0% 30,2% 29,0% 27,5% 26,3% 25,1%

Norm DAEB: 
maximaal 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0% 70,0%

Nominale schuld/
operationele 
kasstroom 

DAEB 39,3 36,7 35,0 33,5 31,6 29,8 29,2 30,4 27,9 25,7

Norm DAEB: 
maximaal 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Schuld per gewogen 
VHE

DAEB 34,9 36,7 37,2 39,6 40,9 43,3 43,4 42,4 41,5 40,5
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Bijlage 2  Meerjarenbegroting 2020-2029

Balans 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Materiële vaste activa 118.602 117.044 118.297 121.380 125.816 129.854 135.718 135.772 140.440 142.735 145.004 147.410

   DAEB vastgoed in    
   exploitatie 118.287 116.750 118.025 119.534 125.571 127.642 135.683 133.995 140.410 142.707 144.978 147.385

   MVA in ontwikkeling 
   voor eigen exploitatie 206 206 206 1.783 206 2.176 0 1.745 0 0 0 0

   MVA ten dienste van 
   exploitatie 109 87 65 63 39 36 34 32 30 28 26 24

Deelnemingen -171 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0

Effecten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Actieve latentie 
belastingvorderingen 1.158 1.381 1.358 1.077 805 493 133 0 0 0 0 0

Vaste activa 119.590 118.453 119.683 122.485 126.649 130.375 135.879 135.773 140.441 142.736 145.005 147.411

Huurdebiteuren 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Overige vorderingen 32 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Voorraden Werkplaats 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Liquide middelen 853 536 0 0 0 0 0 0 0 757 1.626 2.445

Vlottende activa 963 654 118 118 118 118 118 118 118 875 1.744 2.563

Totaal activa 120.553 119.107 119.801 122.603 126.767 130.493 135.997 135.891 140.559 143.611 146.749 149.974

Overige reserves 20.383 21.719 20.982 22.121 22.119 23.264 23.157 26.846 24.403 26.648 29.169 31.691

Jaarresultaat boekjaar 0 223 2.391 1.317 2.788 1.554 3.146 -769 3.908 4.148 4.259 4.352

Herwaarderingsreserve 63.092 61.756 62.716 63.877 65.288 66.931 65.593 68.049 69.723 71.386 73.014 74.750

Eigen vermogen 83.475 83.698 86.089 87.406 90.195 91.749 94.896 94.126 98.304 102.182 106.442 110.793

Leningen o/g 36.180 34.579 32.953 34.487 35.901 38.050 40.376 40.914 41.688 40.617 39.536 38.446

Passieve latentie 
belastingverplichting 0 0 0 0 0 0 0 114 86 70 38 9

Overige voorzieningen 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Langlopende schulden 36.207 34.609 32.983 34.517 35.931 38.080 40.406 41.058 41.804 40.717 39.604 38.485

Schulden aan leveranciers 495 345 295 245 200 200 200 200 200 200 200 200

Belastingen en sociale 
verzekeringen 111 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

Overlopende passiva 11 16 16 16 14 16 15 15 16 15 14 15

Schulden aan pensioenen 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Opgelopen rente leningen 
o/g 246 306 285 286 294 315 347 359 372 364 356 348

Kortlopende schulden 871 800 729 680 641 664 695 707 721 712 703 696

totale passiva 120.553 119.107 119.801 122.603 126.767 130.493 135.997 135.891 140.559 143.611 146.749 149.974

Overige reserves 85.943 81.836 83.461

Leningen o/g 33.110 33.964 36.180

Passieve latentie belastingverplichting 0 73 0

Overige voorzieningen 30 43 27

Lopende schulden 33.140 34.080 36.207

Schulden aan leveranciers 295 535 495

Belastingen en scoiale verzekeringen 125 140 111

Overlopende passiva 15 18 13

Schulden aan pensioenen 8 8 8

Opgelopen rente leningen o/g 361 291 260

Kortlopende schulden 804 992 887

Totaal passiva 119.888 116.908 120.554
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Bijlage 2  Financiele Meerjarenbegroting

Resultatenrekening 
categoriaal (* €1000) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Huuropbrengsten 6.297 6.428 6.646 6.847 7.140 7.271 7.403 7.624 7.769 7.918

Netto verkoopresultaat 
bestaand bezit 248 200 238 242 231 418 387 413 393 366

Overige bedrijfs-
opbrengsten 353 360 368 377 386 392 398 408 417 427

LTV beleidswaarde 6.898 6.988 7.252 7.466 7.757 8.081 8.188 8.445 8.579 8.711

Afschrijvingen (im)-
materiële vaste activa en 
vastgoedportefeuille

-22 -22 -24 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

Overige waardeverande-
ringen MVA en vastgoed-
portefeuille

-332 -1.376 -345 -1.813 -360 -4.754 -359 -366 -373 -381

Personeelslasten -860 -880 -901 -924 -947 -971 -995 -1.020 -1.045 -1.071

Onderhoudslasten -2.025 -2.032 -2.054 -2.147 -2.181 -1.814 -1.906 -1.921 -1.979 -2.039

Bedrijfskosten -435 -442 -451 -460 -469 -478 -488 -498 -508 -518

Belastingen -308 -312 -322 -332 -343 -346 -348 -357 -363 -368

Verzekeringen -20 -20 -21 -21 -22 -22 -22 -22 -23 -23

Verhuurderheffing -926 -980 -1.002 -998 -1.015 -1.075 -1.064 -1.117 -1.134 -1.153

Overige bedrijfslasten -401 -408 -415 -423 -434 -368 -377 -386 -396 -405

Bedrijfslasten -5.329 -6.472 -5.535 -7.120 -5.773 -9.830 -5.561 -5.689 -5.823 -5.960

Bedrijfsresultaat 1.569 516 1.717 346 1.984 -1.749 2.627 2.756 2.756 2.751

Niet-gerealiseerde waar-
deveranderingen vast-
goedportefeuille 

1.744 1.998 2.262 2.503 2.543 2.627 2.671 2.798 2.843 2.890

Rentebaten - - - - - - - 12 31 53

Rentelasten -992 -965 -964 -982 -1.022 -1.056 -1.070 -1.063 -1.026 -987

Saldo financiële 
baten en lasten -922 -965 -964 -982 -1.022 -1.056 -1.070 -1.051 -995 -934

Resultaat voor belasting 2.321 1.549 3.015 1.867 3.505 -178 4.228 4.503 4.604 4.707

Te betalen VPB 27 -231 -227 -313 -360 -592 -319 -354 -347 -354

  Resultaat deelnemingen 45 - - - - - - - - -

Jaarresultaat 2.393 1.318 2.788 1.554 3.145 -770 3.909 4.149 4.257 4.353
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Bijlage 2  Financiele Meerjarenbegroting

Kasstroom (* €1000) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Cashflow operationele 
activiteiten 661 750 892 959 1.124 1.228 1.197 1.280 1.359 1.440

Ontvangsten 6.650 6.788 7.015 7.224 7.526 7.663 7.801 8.043 8.217 8.398

Huur 6.297 6.428 6.646 6.847 7.140 7.271 7.403 7.624 7.769 7.918

Overige 
bedrijfsopbrengsten 353 360 368 377 386 392 398 408 417 427

Uitgaven -5.989 -6.038 -6.123 -6.265 -6.401 -6.462 -6.604 -6.764 -6.858 -6.957

Personeelskosten -860 -880 -901 -924 -947 -971 -995 -1.020 -1.045 -1.071

Lasten onderhoud -2.025 -2.032 -2.054 -2.147 -2.181 -1.814 -1.906 -1.921 -1.979 -2.039

Bedrijfskosten -435 -442 -451 -460 -469 -478 -488 -498 -508 -518

Belastingen -308 -312 -322 -332 -343 -346 -348 -357 -363 -368

Verzekeringen -20 -20 -21 -21 -22 -22 -22 -22 -23 -23

Verhuurderheffing -926 -980 -1.002 -998 -1.015 -1.075 -1.064 -1.117 -1.134 -1.153

Overige bedrijfskosten -401 -408 -415 -423 -434 -368 -377 -386 -396 -405

Rentelasten -1.013 -963 -956 -961 -990 -1.043 -1.056 -1.071 -1.034 -996

VPB - - - - - -345 -347 -371 -378 -383

Mutaties balansposten - - - - - 27 - - - -

Cashflow 
(des)inversteringen 429 -2.284 -2.305 -3.108 -3.451 -1.765 -1.972 549 591 468

Verkoop 717 689 718 675 716 1.005 850 915 964 849

Verbetering bestaand 
bezit -332 -339 -345 -352 -360 -367 -359 -366 -373 -381

Nieuwbouw huur - -2.615 -2.678 -3.431 -3.516 -2.403 -2.463 - - -

Inversteringen MVA ten 
dienste van 
exploitatie 

- -20 - - - - - - - -

   Resultaat 
   deelnemingen 45 - - - - - - - - -

Cashflow financierings-
activiteiten -1.626 1.534 1.413 2.149 2.327 537 775 -1.071 -1.080 -1.090

Nieuwe leningen o/g 11 3.189 3.087 3.844 4.044 1.835 1.838 - - -

Aflossingen leningen o/g -1.638 -1.655 -1.674 -1.695 -1.717 -1.298 -1.063 -1.071 -1.080 -1.090

Toename geldmiddelen -536 - - - - - - 758 870 818

32 




