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Voorwoord 
 

Land van Altena is een financieel gezonde, flexibele en klantgerichte woningcorporatie met ambities voor de toekomst. Ambities die wij moeten waarmaken 

onder de steeds hogere opgaven van de overheid, de druk om te verduurzamen en de mogelijke ATAD heffing. 

 

Wij zijn ons bewust van onze taak en de doelgroep waarvoor wij huisvesting bieden. Het is mede daarom dat wij komend jaar meer gaan investeren in  

woningverbetering en gaan kijken hoe wij een stap vooruit kunnen maken in het verduurzamen van onze woningen, waarbij wij de afweging blijven maken 

tussen het rendement en de investering.  Wij kunnen als corporatie niet opdraaien voor de innovatie kosten die de overheid van onze branche verlangt. 

Ook willen wij in 2019, in samenspraak met diverse corporaties in Brabant, gaan kijken of wij geen grotere rol kunnen gaan spelen voor die gezinnen in de 

middeninkomens die nu tussen wal en schip vallen. 

  

Land van Altena gaat komend jaar starten met het onderzoeken van drie projecten, waardoor wij weer nieuwbouw kunnen toevoegen aan ons woningbezit. 

Tevens zijn wij met een aantal huurders de mogelijkheid aan het uitwerken om een woongroep op te richten. 

 

In dit jaarplan geven wij u een overzicht van deze ambities en onze plannen voor het komend jaar met een financiële doorkijk tot 2026.  

 

Anja Verdaasdonk van Weerlee, directeur-bestuurder Land van Altena 
 
 
 

Speerpunten 2019 
 

Voor 2019 hebben wij een aantal speerpunten benoemd waar wij ons als organisatie op willen focussen: 

• Huurverhoging voor de primaire doelgroep die niet hoger is dan het toegestane percentage van inflatie + 1%. 

• Onze woningen zoveel mogelijk toewijzen aan woningzoekenden uit de primaire doelgroep. 

• Intensivering van het verduurzamen van onze woningen en ons renovatie programma. 

• Herijking van ons verkoopprogramma. 

• Het opstellen van een meer jaren visie  en ondernemingsplan 2019-2024. 

• Streven naar een gemiddeld cijfer voor dienstverlening van 7,7. 

• Oplevering laatste fase Westerhei. 

• Opstarten projecten De Ster, Volkstuin en “De Chinees”. 

• In stand houden van het eigen leefbaarheidsfonds door middel van de genormeerde storting. 

• In stand houden van de activiteiten in De Nieuwenaar, Jan Biesheuvel Dijkhuis en Het Steunpunt. 
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Onze missie 
 

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 met plezier in het Land van Heusden en Altena (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. 

 

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. 
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Ondernemingsplan 
Het jaarplan 2019 is gebaseerd op het ondernemingsplan “Met het oog op de toekomst” wat in 2014 is vastgesteld voor de periode 2015 t/m 2019. Omdat niet 

alle ambities terugkomen in het jaarplan, zijn in onderstaand overzicht de ambities uit het ondernemingsplan opgenomen met daarachter de meest recente 

stand van zaken. In 2019 zal er een nieuw visie document worden opgesteld voor 2020 t/m 2024. 

  

Ambities ondernemingsplan Stand van zaken medio 2018 

Toewijzen van woningen aan de doelgroep (90%) en de secundaire  
doelgroep. 

Toewijzing geschiedt op basis van de 80-10-10 regel die door het rijk is 
vastgesteld. 
 Transitie woningvoorraad door verkopen.  

Omvang voorraad eind 2019: 945 
woningen. 

Verkoopprogramma wordt herzien in 2019. 

Huisuitzettingen zoveel mogelijk beperken door intensief incassotraject. Persoonlijk contact met een slechte betaler staat centraal bij het incassotraject. 
In het kader van de schuldhulpverlening wordt intensief samengewerkt met de 
gemeenten. 

Nieuwbouw koop. Door ontwikkelen van Westerhei en verkoop van het 
volkstuincomplex. 

Het project Westerhei verloopt voorspoedig. In 2018 is  gestart met de bouw van 
fase 3 en fase 4. 
Het volkstuincomplex is niet langer in de verkoop, Land van Altena gaat in 2019 
kijken naar de mogelijkheden voor het bouwen van sociale huurwoningen op 
deze locatie. 

Opwaarderen kwaliteit van de woning. In 2018 is gestart met het vernieuwen van tegelwerken in woningen van 40 jaar en 
ouder. In 2019 zal dit worden gecontinueerd. 

Energetisch opwaarderen. Streven is om 85% van de woningen label A,B of 
C te laten hebben in 2019. 

Eind 2019 heeft 85% van de woningen label C. 

Leefbaarheidsfonds handhaven en inzetten voor ad hoc projecten en voor 
de activiteiten in het Jan Biesheuvel Dijkhuis en De Nieuwenaar. 

Leefbaarheidsfonds wordt gebruikt voor de activiteiten en het Jan Biesheuvel 
Dijkhuis en De Nieuwenaar.  

Constructief overleg met huurdersorganisaties en ondersteuning bij 
toenemende taken van huurdersorganisaties. 

Met onze huurdersorganisatie vindt constructief periodiek overleg plaats. Ook 
nemen zij deel aan het prestatieafsprakenoverleg met de gemeenten. 
In 2018 is de fusie van onze huurdersverenigingen een feit. 

We meten de kwaliteit van de dienstverlening door middel van de jaarlijkse 
bewonersenquête.  We streven naar een gemiddeld rapportcijfer van 7,5. 

In 2018 was het gemiddeld rapportcijfer voor dienstverlening 7,7. 
 

Bij vacatures zoeken naar allrounders die passen bij de corporatie. Er zijn in 2018 twee vacatures geweest die wij hebben kunnen invullen. 

Waarborgen van financiële continuïteit. Voldoen aan landelijke normen en 
zorgdragen voor bedrijfskosten die vergelijkbaar zijn met collega’s. 

In 2018 voldeden we ruim aan de landelijke normen met betrekking tot financiële 
continuïteit.  



W o o n s t i c h t i n g   L a n d  v a n  A l t e n a  –  J a a r p l a n  2 0 1 9 Pagina 6  
 
  

Passend toewijzen  
Met de introductie van het passend toewijzen behoort de discussie over betaalbaarheid tot het verleden. Immers de corporatie moet in nagenoeg alle gevallen een woning 

aanbieden met een passende huurprijs. Bij passend toewijzen wordt de huur geharmoniseerd door middel van een tabel tot maximaal de geldende aftopping. 
 

 

De zogenaamde 80-10-10 regel is van toepassing bij de toewijzing van woningen. Dit houdt in op basis van de regeling 2018 : 

•          Minimaal 80% van de woningen toewijzen aan huurder(s) met een belastbaar inkomen tot € 36.798 (de primaire doelgroep); 

•          Maximaal 10% van de woningen toewijzen aan huurder(s) met een belastbaar inkomen van € 36.798 tot € 41.056 (de middeninkomens); 

•          Maximaal 10% van de woningen vrij toewijzen, met voorrang voor huishoudens die vanwege psychische of lichamelijke beperkingen woonruimte nodig hebben. 
 

 

Passendheidsnorm 

In aanvulling op de 80-10-10 regel moeten woningcorporaties voldoen aan de passendheidsnorm. Dit betekent dat corporaties bij nieuwe verhuringen passend moeten 

toewijzen aan mensen met een inkomen onder de huurtoeslaggrens (deze grenzen verschillen per huishoudensgrootte en leeftijd). Dit betekent dat bij toewijzing aan 

mensen uit de primaire doelgroep, de corporatie zich in tenminste 95% van de gevallen moet houden aan de volgende huurprijzen (prijspeil 1-1-2018): 

•          Bij één- en tweepersoonshuishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens: maximaal € 597,30 (aftoppingsgrens). 

•          Bij drie- en meerpersoonshuishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens: maximaal € 640,14 (aftoppingsgrens). 

Bij het vrijkomen van een woning met een huurprijs boven de aftoppingsgrens wordt deze woning in eerste instantie aangeboden aan woningzoekenden met een inkomen 

boven de huurtoeslaggrens. Wordt er geen huurder gevonden, dan wordt de woning opnieuw aangeboden, maar dan met een huur op de aftoppingsgrens. Omdat het 

verlagen van de huren boven de aftoppingsgrens een financieel nadeel voor de corporatie oplevert, is voor woningen met een huur onder de aftoppingsgrens een tabel 

opgesteld waarin per woningtype de gewenste huur is opgenomen. Bij toewijzing wordt de woning voor de gewenste (veelal wat hogere) huur aangeboden aan mensen 

met een inkomen onder de huurtoeslaggrens.  
 

 

Woongaard 

Woongaard, het gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem van 17 corporaties uit vier regio’s (Alblasserwaard Vijfheerenlanden, Bommelerwaard, Rivierenland en Land van 

Heusden en Altena) biedt mensen die een woning zoeken keuzevrijheid en zoekmogelijkheden, waardoor voor toekomstige huurders de mogelijkheid ontstaat om een 

woning te zoeken en vinden die past bij hun wensen en mogelijkheden. De exploitatie van Woongaard is  kostendekkend. 
 

 

Woonzorgindicaties 

Voor toewijzing van woningen die behoren bij een Woonzorgcomplex (in ons geval “De Nieuwenaar”, het “Jan Biesheuvel Dijkhuis” en de Steunpuntwoningen) wordt 

samengewerkt met Trema. Een medewerker van Trema ondersteunt en begeleidt mensen die in aanmerking willen komen voor een woning in een Woonzorgcomplex. 

Tevens doet de medewerker van Trema de indicatiestelling, waardoor woningen uit dergelijke complexen ook werkelijk worden toegewezen aan de mensen die er het 

meest voor in aanmerking komen. De kosten van de begeleiding door Trema komen voor rekening van de drie corporaties in het Land van Heusden en Altena.
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Dichtbij bewoners 
 

 
 

Jaarlijkse huurverhoging 
 

Uitgangspunt bij het toepassen van de huurverhoging is dat we een zo laag mogelijke huurverhoging toepassen bij de primaire doelgroep en middeninkomens en een extra 

huurverhoging aan huurders met een inkomen boven de € 41.056. 
 

In de meerjarenbegroting is hiertoe gekozen voor een huurverhoging gelijk aan de prijsinflatie voor de primaire doelgroep en de middeninkomens. Aan huurders met een 

inkomen boven de € 41.056 wordt een huurverhoging in rekening gebracht van prijsinflatie + 4% in de jaren 2018 t/m 2020. 
 

Per 1 januari 2017 is  de huursombenadering ingevoerd.  De som van de huursomstijging mag daarbij op corporatieniveau niet hoger zijn dan inflatie plus 1%. 

Bovengenoemd beleid levert in de jaren 2019 t/m 2021 gemiddeld een huurstijging op boven inflatie van 0,86%. 
 
 
 

Huisbezoek aan nieuwe bewoners 
 

Wij gaan door met het huisbezoek aan nieuwe bewoners ongeveer een half jaar na de sleuteluitreiking. Bewoners zijn enthousiast over de huisbezoeken. Uitgangspunt bij 

huisbezoek is, dat in een ontspannen sfeer wordt gepraat over zaken zoals (buren)overlast, huurachterstanden en over de wederzijdse verwachtingen. 
 
 
 

Bewonersparticipatie 
 

In 2019 is er één huurdersvereniging actief, waar mogelijk zullen wij deze huurdersorganisatie ondersteunen en actief en constructief met hen overleggen over het wel en 

wee van bewoners en over onze corporatie. Bij onze huisbezoeken en intakes zullen we nieuwe huurders wijzen op de huurdersorganisatie en het belang van het 

lidmaatschap daarvan. 
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Kwaliteit van de woning 

 

De onderhoudsbegroting voor het jaar 2019 is op (technisch)complexniveau uitgewerkt en wordt hieronder nader gespecificeerd.  

De onderhoudsuitgaven van de jaren daarna zijn genormeerd. 
 

 

 

Onderhoud binnen de kasstromen (x € 1.000) 
 
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Planmatig onderhoud 1.074 1.099 1.123 1.146 1.170 1.194 1.219 1.245 1.273 1.299 

Klachtenonderhoud 300 307 314 320 327 334 341 348 356 363 

Mutatieonderhoud 253 334 292 300 312 301 271 340 305 327 

Woningaanpassingen 161 165 169 172 176 179 183 187 191 195 

Te activeren onderhoud 993 1017 544 555 566 578 590 602 616 630 

Totaal 2.781 2.922 2.442 2.493 2.551 2.586 2.604 2.722 2.741 2.814 

 
Onderhoudsnormen 

 

De volgende normen zijn vanaf 2019 van toepassing (prijspeil 1-1-2017) : 
 

    Planmatig onderhoud € 1.025 per vhe. 

    Klachtenonderhoud € 288 per vhe. 

    Mutatieonderhoud € 3.650 per te muteren vhe. 
 

 
 

Conditiemeting woning volgens NEN 2767  
 

Steeds vaker wordt gevraagd (bijvoorbeeld in de dVi) naar de conditiemeting van onze woningen volgens NEN 2767. NEN 2767 is dé norm voor conditiemeting. Conform de 

norm NEN 2767 is conditiemeting het instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen van gebouwen en/of 

infrastructuur. Conditiemeting is een soort 'checklist' waarmee de technische staat van een gebouw of infrastructureel bouwdeel kan worden gemeten. 
 

In 2017 is door een extern bedrijf begonnen aan de conditiemeting van onze woningen. Naar verwachting zal dit in 2018 worden afgerond. 
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Kwaliteit van de woning 

 
Onderhoudsbegroting 2019 

 

Onderdeel Eenheid Bedrag 

Reparatie onderhoud gehele bezit  268.000 

Mutatie onderhoud regulier  75 woningen  227.000 

Mutatie onderhoud verbeteringen (na-isolatie en elektra) 25 woningen  114.000 

Isolatie verbetering op aanvraag huurder  30.000 

Vernieuwen tegelwerken mutatie en planmatig post  363.000 

Vernieuwen tegelwerken bewoond post  661.434 

Vernieuwen tegelwerken aanrechten post  261.000 

Buitenschilderwerk post  199.000 

Buitenschilderwerk houtrot reparaties post  49.000 

Aanrecht vernieuwen 23 woningen  52.500 

Mechanische ventilatie service 178 woningen  26.000 

Elektrische installatie keuren 146 woningen  18.000 

Groepenkast 45 woningen  37.500 

Closetpotten vernieuwen 15 woningen  5.100 

Cv service en onderhoud gehele bezit  100.000 

Cv ketel vernieuwen 51 woningen  139.500 

Platte daken bitumen divers post  8.000 

Schuurdak vernieuwen post  32.000 

Dakgoten onderhoud post  22.500 

Brandgangen herstel post  9.300 

Liftenonderhoud 4 liften  48.000 

Onderhoud elektrische deuropeners post  9.000 

Groenonderhoud post  15.500 

Overig post  85.666 

Totaal    2.781.000 
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Kwaliteit van de woning 

 
 

Uitgelicht onderhoudsbegroting 2019 

 

 

Vernieuwen tegelwerken 

 

Ook dit jaar zullen we verder gaan met het planmatig vernieuwen van tegelwerken in douche, keuken en toilet. 

Als vertrekpunt hanteren we een vervangingscyclus van 40 jaar. 

 

 

Mutatie onderhoud 

 

Naast het isoleren van de bouwkundige schil en het aanbrengen van zonnepanelen zullen we in mutatiewoningen, eerder dan in de planning hierboven, de 

tegelwerken op niveau brengen. Ook hier kijken we naar de 40 jaar cyclus. 

 

Tevens zullen we de elektrische installatie verbeteren, daar waar nodig. Hiermee bewerkstelligen we bijvoorbeeld dat er in alle ruimtes voldoende stopcontacten 

aanwezig zijn en dat leidingen ingebouwd worden in de muur. 

 

Over het algemeen wordt er naar gestreefd om een woning in opgeknapte staat te gaan verhuren.
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Duurzaamheid  
 

Bij onderhoud en woningverbetering worden zoveel mogelijk duurzame materialen toegepast. Aan bewoners wordt de mogelijkheid geboden om de 

energetische kwaliteit van hun woning te verbeteren. Bij mutatie van de woningen wordt getracht één of meerdere energielabelsprongen te maken, door 

zoveel mogelijk isolatiemaatregelen toe te passen en zonnepanelen te installeren.  Voor deze maatregelen proberen wij  gebruik te maken van een subsidie 

regeling. 

 

 

De energie-index 

Vanaf 2015 is de energie-index van toepassing. Vanaf die tijd wordt de energie-index van een woning uitgedrukt in een getal. In onderstaande tabel wordt 

duidelijk dat er op basis van 2 regelingen (van voor 2015 en vanaf 2015) verschillende waarden worden toegekend. Beide regelingen komen voor in onze 

administratie. Tevens staan in de tabel de huurpunten vermeld die worden gehanteerd bij de woningwaardering. 
 

 

 
 

Eind 2019 verwachten we dat de totale woningvoorraad energielabel C heeft. 

 
 

Zonnepanelen 
 

Met Wocozon is een overeenkomst afgesloten in het kader van het plaatsen van zonnepanelen. Wocozon is een organisatie die als belangrijkste doel heeft om sociale 

huurders de voordelen te bieden van zonnestroom. Bij mutatie voorzien wij onze woningen, waar dit mogelijk is, van zonnepanelen. In 2019 gaan wij samen 

met Wocozon een actie doen om ook onder bestaande huurders het belang en voordelen van zonnestroom te benadrukken. 

Tot en met eind september 2018 zijn er in totaal bij 215 woningen zonnepanelen aangebracht.
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Leefbaarheid 

 

Leefbaarheidsfonds 
 

Het leefbaarheidsfonds is een eigen fonds dat bedoeld is voor projecten in het kader van sociale veiligheid en sociale samenhang. Het fonds wordt gevoed met plusminus 

€ 49 per jaar per huurwoning per gemeente. In de nieuwe Woningwet is € 126,25 per huurwoning per jaar toegestaan. Geld dat niet wordt uitgegeven in enig jaar, blijft 

beschikbaar voor de betreffende kern. De jaarlijkse storting wordt met het percentage van de huurverhoging van het jaar daarvoor verhoogd. 
 

De activiteiten in De Nieuwenaar en het Jan Biesheuvel Dijkhuis worden deels vanuit het fonds gefinancierd. Naar onze mening is dit in de nieuwe Woningwet toegestaan 

omdat de uitgaven zich richten op individuele huurders. 
 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Leefbaarheidsuitgaven (x 1.000)  52 53 55 56 57 59 60 62 63 65 

 
 

Vastgoed wonen en zorg en leefbaarheid 
 

In De Nieuwenaar, het Jan Biesheuvel Dijkhuis en het Steunpunt Nieuwendijk vinden er, met behulp van vrijwilligers en professionele partijen, activiteiten plaats. 

Vooralsnog gaan we er vanuit dat er in de dorpen Almkerk en Nieuwendijk, mede dankzij ons vastgoed, voldoende aanbod is op het terrein van wonen en zorg. 

In Nieuwendijk worden deze activiteiten vooralsnog gesubsidieerd door de gemeente Werkendam.  
 

 

VVE Dienstencentrum 
 

Omdat een aantal verhuureenheden verkocht zijn, is er vanaf 1-1-2016 sprake van een VVE (Vereniging van Eigenaren) voor het dienstencentrum. 

In de meerjarenbegroting is in dit kader onder overige bedrijfskosten de jaarlijkse bijdrage aan de VVE opgenomen. 

 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Bijdrage VVE dienstencentrum (x  1.000) 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 
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Nieuwbouw en projectontwikkeling 
 

Westerhei, ontwikkelen en verkoop van koopwoningen 

In Nieuwendijk zijn we samen met projectontwikkelaar Van Wanrooij als Westerhei B.V. actief met de ontwikkeling van de Westerhei, de uitbreidlocatie voor 

Nieuwendijk. Hoewel onze corporatie er voor gekozen heeft om een DAEB-corporatie te zijn, een constructie waarbinnen doorgaans geen koopwoningen 

mogen worden ontwikkeld, is het op grond van de nieuwe woningwet toegestaan om de bestaande contracten op het gebied van projectontwikkeling na te 

komen en af te ronden. De verkoop van woningen binnen de Westerhei gaat vooralsnog voorspoedig. Dit jaar zijn we gestart met de bouw van: 

-  11 appartementen 

  - 14 rijwoningen 

  - 6 tweekappers 

- 1 vrijstaande woning 

  - 3 waterwoningen 
 

  De laatste fase van de Westerhei is in mei 2018 in verkoop gegaan en bestaat uit 22 gedifferentieerde woningen. 

 

Volkstuincomplex  

In 2019 wil Land van Altena de mogelijkheden verder onderzoeken om op het Volkstuincomplex sociale huurwoningen te gaan bouwen voor onze doelgroep. 

Wij hebben hiervoor een positief verkennend gesprek met de gemeente gevoerd. 

 

De Ster 

Land van Altena wil in 2019 starten met het in kaart brengen van de mogelijkheden om dit seniorencomplex te gaan vervangen door nieuwbouw, daar de 

woningen niet levensloopbestendig zijn en eerder onderzoek heeft uitgewezen dat renoveren van de woningen niet rendabel is. Een mogelijkheid  

die wij willen onderzoeken is het realiseren van vervangende nieuwbouw op onze grond naast ons seniorencomplex De Nieuwenaar. Het voordeel van deze  

locatie is dat hier een zorg bestemming op ligt en de bewoners kunnen gebruik maken van de steunpunt ruimte in De Nieuwenaar, waardoor dit steunpunt  

intensiever gebruikt kan gaan worden, iets wat de gemeente graag ziet. 

 

Aankoop naast gelegen pand “De Chinees” 

Het pand naast ons kantoor staat al enige jaren leeg en begint steeds meer te verwaarlozen. Op dit moment zijn wij aan het inventariseren of het tot de  

mogelijkheden behoort dit pand aan te kopen en op te knappen ter uitbreiding van kantoor en werkplaats. Ons idee is om de beneden verdieping te gaan  

gebruiken als kantoor cq klant contactcentrum en de bovenverdieping geschikt te maken voor crisisopvang waarbij we uitgaan van 2 appartementen. Wij  

willen de verbouwing van het pand onder begeleiding van onze eigen mensen laten uitvoeren door jongeren die een opleidingsplek in de bouw zoeken.  
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Dienstverlening, organisatie en overleg met gemeenten 
 

Dienstverlening 
 

Het land van Altena heeft in de afgelopen jaren bewezen een flexibele organisatie te zijn die dicht bij onze huurders staat. 

In onze dienstverlening staan wij voor: 
 

• Snelle en adequate oplossing van onderhoudsklachten; 

• Een uitgebreid intakegesprek met nieuwe bewoners; 

• Door direct en snel contact proberen het oplopen van huurachterstanden te voorkomen; 

• Een zo groot mogelijke keuzevrijheid voor mensen die een woning zoeken; 

• De tijd nemen voor het verhaal van onze huurders; 

• Goed en constructief periodiek overleg met onze huurdersorganisatie; 

 

Bij ons jaarlijks bewonersonderzoek over de kwaliteit van onze dienstverlening streven wij naar een minimaal een rapportcijfer van  7,5. 

 

Personeel 
 

Het komend jaar gaan wij meer inzetten op scholing in het kader van life time education. Als bedrijf vinden wij het belangrijk om te investeren in de 

ontwikkeling van onze mensen. Het aantal formatieplaatsen zal in 2019 door langdurig ziekte en aankomende pensionering van personeelsleden 

(tijdelijk) uitgebreid worden van 8 naar 9,5. De kosten hiervoor worden grotendeels vergoed door onze verzekering. 

 
 

Intern toezicht 
 

De Raad van Commissarissen verzorgt het intern toezicht op het beleid van de corporatie. Dit beleid is geformuleerd onder verantwoordelijkheid van de 

directeur/bestuurder. Daarnaast adviseert de Raad van Commissarissen de directeur/bestuurder. 
 

Overleg met de gemeenten 
 

In het kader van de prestatieafspraken zijn er jaarlijks minimaal twee overleggen met de nieuwe gemeente   Altena  en in de streek werkzame corporaties en hun 

huurdersorganisaties. Tijdens deze overleggen worden de prestatieafspraken tegen het licht gehouden en/of worden nieuwe prestatieafspraken gemaakt. 

Naast het prestatieafsprakenoverleg is er jaarlijks overleg met de portefeuillehouders en incidenteel met vertegenwoordigers van de gemeenten, als daartoe aanleiding is.
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Financiën: beleid en uitgangspunten 
 

Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst meegaan in de ontwikkelingen op de markt, is de kwaliteit en continuïteit van de organisatie een bepalende succesfactor. 

Daarin is  het belangrijk dat we onze gezonde financiële positie continueren. Gelet op de ontwikkelingen binnen het fiscale en politieke speelveld neemt de druk op de 

corporatiesector echter toe.  Stakeholders en toezichthouders verlangen maximale maatschappelijke betrokkenheid van de corporatie met behoud van financiële 

zekerheid. Deze ontwikkelingen vragen om proactieve financiële sturing die de financiële continuïteit borgt en ervoor zorgt dat we extern financierbaar blijven. Hiermee 

kunnen we als organisatie blijvend investeren ten behoeve van onze doelgroepen. 
 

Randvoorwaarden financieel beleid: 

1.   De financiële continuïteit moet te allen tijde gewaarborgd zijn, Woonstichting Land van Altena dient te voldoen aan de minimale ratio’s zoals gesteld door de Autoriteit 
woningcorporaties (Aw) en het WSW; 

2.   Investeringen worden vooraf beoordeeld op economisch rendement. Investeringen dienen kostendekkend te zijn of winstgevend te zijn, tenzij het wenselijk is om 
minder rendabele investeringen te doen in het kader van sociale woningbouw of herstructurering; 

3.   Op de kapitaalmarkt  wordt gezocht naar gunstige voorwaarden  voor het aantrekken van geldleningen met borging van het WSW. 
 
 

Streefwaarden en prestatie indicatoren 
 

Onze corporatie voldoet minimaal aan de normen van Aw en WSW. Tot en met het jaar 2028 is de ontwikkeling van de streefwaarden als volgt: 
 
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

ICR Norm >= 1,4 2,25 2,29 2,49 2,72 3,00 3,40 4,03 3,46 3,55 3,74 

DSCR Norm >=1,0 1,39 1,43 1,49 1,58 1,68 1,81 2,02 1,80 1,80 1,87 

Solvabiliteit marktwaarde 70,00 72,10 74,40 76,20 77,90 79,60 80,70 81,70 82,80 83,90 

Solvabiliteit beleidswaarde >=20 30,00 32,10 35,30 39,60 43,80 48,10 51,10 53,70 56,20 59,50 

LTV beleidswaarde <=75 72,90 70,40 66,70 62,00 57,60 53,30 50,00 47,20 44,50 42,00 

LTV WOZ-waarde 20,80 18,60 16,90 15,80 14,70 13,60 12,70 11,90 11,20 10,60 

Direct rendement 2,31 2,21 2,22 2,19 2,24 2,25 2,43 2,22 2,24 2,22 

Schuld per gewogen VHE (x 1.000) 35,9 35,1 33,6 31,9 30,2 28,5 27,2 26,1 25 24 

 

Gewogen ICR voor eerste 5 jaar 2,41 

Gewogen DSCR voor eerste 5 jaar 1,46 

Gemiddelde direct rendement voor eerste 5 jaar 2,23 
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Financiën: beleid en uitgangspunten 
 

Bedrijfsvoering 
 

De uitgaven voor bedrijfsvoering worden kritisch gemonitord. In onderstaande tabel worden de bedrijfslasten uiteengezet (x € 1.000). 
 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Aantal vhe’s 949 945 941 937 933 929 925 921 919 917 910 

Looninflatie 2,1 3,1 2,8 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Personeelskosten 551 452 463 475 487 499 511 524 537 550 564 

Huisvesting 20 21 22 22 23 23 24 25 25 26 26 

Bestuur 62 64 65 67 69 71 72 74 76 78 80 

Algemene kosten 406 364 374 384 393 403 413 424 434 445 456 

Totale kosten 1.039 901 924 948 972 996 1.020 1.047 1.072 1.099 1.126 

Overige bedrijfskosten                     

Belastingen 310 369 377 386 394 402 410 418 428 437 446 

Verzekeringen 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 

Opbrengsten -255 -238 -245 -251 -258 -264 -271 -277 -284 -291 -299 

Bedrijfslasten 1.109 1.047 1.071 1.098 1.124 1.150 1.175 1.205 1.233 1.263 1.291 

Bedrijfslasten per vhe 1.169 1.108 1.138 1.172 1.205 1.238 1.270 1.308 1.342 1.377 1.419 

Verhuurderheffing  901 914 986 1.021 1.027 996 1.016 1.032 1.051 1.077 1.099 

Saneringsheffing 61 64 67 71 74 77 0 0 0 0 0 

Bijdrageheffing AW 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 

Leefbaarheidsuitgaven 50 52 53 55 56 57 59 60 62 63 65 

Resultaat deelnemingen -500 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Netto bedrijfslasten inclusief heffingen 1.628 2.034 2.185 2.253 2.289 2.288 2.258 2.305 2.355 2.412 2.464 

Netto bedrijfslasten inclusief heffingen per vhe 1.715 2.152 2.322 2.404 2.453 2.463 2.441 2.503 2.563 2.630 2.708 
 
Door de verkoop van woningen stijgen de bedrijfslasten per vhe harder dan dat alleen op grond van de reguliere lastenstijgingen verwacht kan worden. Daarnaast is voor 

2019 ingecalculeerd dat de belastingen extra gaan stijgen, doordat na de gemeentelijke samenvoeging de rioolheffing voor de woningen in de gemeente Werkendam van 

kracht gaat worden (In Aalburg en Woudrichem wordt deze momenteel al in rekening gebracht). In 2018 zijn de personeelskosten hoger ingerekend door de bestuurswissel.
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Financiën: risico’s 
 

Risicobeheersing 
 

De belangrijkste financiële risico’s en of onzekerheden voor Woonstichting Land van Altena zijn: 
 

* Rijksbeleid – Verhuurdersheffing/ATAD. 

* Verduurzamen woningbezit. 

* Veroudering van het woningbezit. 
 

Uitwerking risico’s 
 

 
 

Rijksbeleid 

Risico dat er onvoldoende middelen zijn om de verhuurderheffing te betalen. 

Getroffen beheersmaatregelen: 

Zorgdragen voor voldoende ruimte binnen de operationele kasstromen door een optimaal huurbeleid en bezuinigen op de bedrijfslasten. 

Verwachte impact op de resultaten: 

De cashflow operationele kasstromen biedt tot en met 2027 voldoende ruimte om de verhuurderheffing te voldoen. 
 

 

Het niet realiseren van geraamde woningverkopen 

Risico is dat de geraamde woningverkopen niet worden behaald. 

Getroffen beheersmaatregelen 

    Gerichte acties richting huurders om verkoop te bevorderen. 

    Verkoop bij mutatie van de aangewezen woningen. 

Verwachte impact op de resultaten: 

De gerealiseerde verkoop van woningen wordt waarschijnlijk niet gehaald in 2018 door de lage mutatiegraad in het bestand wat bestemt is voor 

verkoop. 
 

 

Veroudering woningbezit 

Woonstichting Land van Altena heeft een relatief oud woningbezit. 

Het gemiddelde bouwjaar van alle woningen is 1975 waarmee de gemiddelde leeftijd van de woningen begin 2019 43 jaar is. 
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Financiën: risico’s 
 

Getroffen beheersmaatregelen: 

    *  Zorgen voor een goed technisch niveau van de woningen. 

    *  Bij woningmutatie, of op verzoek van de huurder, treffen van maatregelen die de kwaliteit van de woning op een hoger plan tillen.  

         Met name aandacht voor de badkamer, tegels en keuken 

    *  In kaart brengen bij welke woningen er mogelijkheden zijn om de kwaliteit van de woning op het gebied van comfort en gebruik te verhogen. 

Verwachte impact op de resultaten: 

Door de getroffen of te treffen maatregelen is  of wordt de kwaliteit van de woningen ruim voldoende. 

 

 

Verduurzamen woningbezit 

Getroffen beheersmaatregelen: 

* Zorgen voor een goed energetisch niveau van de woningen. 

* Bij woningmutatie, of op verzoek van de huurder, treffen van maatregelen die de energetische kwaliteit van de woning op een hoger plan tillen. 

* In kaart brengen bij welke woningen er mogelijkheden zijn om naast het aanbrengen van zonnepanelen het duurzaamheidslabel van de woning te verhogen. 

Verwachte impact op     de  resultaten: 

Deze is sterk afhankelijk van de extra eisen die de overheid ons kan gaan opleggen. 

 

 

 



W o o n s t i c h t i n g   L a n d  v a n  A l t e n a  –  J a a r p l a n  2 0 1 9 Pagina 19 

 

. 

 

 

Financiën: continuïteit, sturen op kasstromen 
 
 
Treasury speerpunten 2019  

In het kader van treasury komen in 2019 de volgende zaken aan de orde: 

* Bewaking openstaande renterisico’s  als gevolg van voorgenomen kleinschalige investeringen en afdekking door de eventuele inzet van de bestaande  

   rekeningcourantfaciliteit bij de BNG. 

* Afdekking van de financieringsbehoefte 2019 zal plaatsvinden door het inzetten van middelen die door woningverkopen gegenereerd worden en, indien  

  nodig, door gebruik te maken van de kredietfaciliteit van de BNG. 

 

Conform het treasurystatuut van de Woonstichting vraagt de directeur-bestuurder, door middel van vaststelling van het jaarplan 2019, goedkeuring aan de 

Raad van Commissarissen voor het afdekken van een eventuele financieringsbehoefte 2019 door middel van het rekeningcourantkrediet van de BNG. 

 

Kredietfaciliteit 

Voor het opvangen van kortlopende liquiditeitstekorten heeft de Woonstichting de beschikking over een kredietfaciliteit bij de BNG (€ 1,0 miljoen).  

De verschuldigde rente over de faciliteit bij de BNG bedraagt 1-maands Euribor, verhoogd met een opslag van 150 basispunten.  

De BNG heeft recent aangekondigd deze opslag te herzien. 

Met de kredietfaciliteit kan een eventuele kortlopende financieringsbehoefte gedurende het jaar 2019 worden afgedekt. 
 

Leningenportefeuille 

In 2019 is er binnen de leningenportefeuille één lening van de gemeente die per 1 augustus 2019 een renteconversie heeft. 
 

Rente-exposure 
Rente-exposure is het bedrag waarover de Woonstichting een renterisico loopt. Het gaat hier om de herfinanciering van leningen, renteconversie, financiering 
van projecten of een spreadherziening van basisrente-leningen. 
In 2015 heeft het WSW aangegeven dat haar 15% renterisiconorm tot nadere berichtgeving niet meer op corporatieniveau maar op sectorniveau wordt 
gemonitord. 

De Woonstichting ziet geen aanleiding om haar beleid bij te stellen en blijft deze norm hanteren. Ideaal-situatie in de genoemde renterisicomethodiek is 

wanneer de rente- exposures gelijkmatig over de jaren verdeeld zijn. De Woonstichting voldoet, met uitzondering van 2048, in alle jaren aan de interne WSW-

norm inzake rente-exposures. 

Na effectuering van de herstructurering drie leningen Deutsche Bank in 2018, voldoet ook het jaar 2048 aan de 15% renterisiconorm. 
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Financiën: continuïteit, sturen op kasstromen 
 

Geldleningen 
In de meerjarenbegroting wordt er vanuit gegaan dat er in de jaren 2019, 2020 en 2021 nieuwe leningen worden aangetrokken. De belangrijkste cijfers met 
betrekking tot de geldleningen zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

 
 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Saldoverloop leningen 33.964 32.996 31.446 29.776 28.079 26.353 25.040 23.979 22.910 21.831 

Gemiddeld rentelast leningen o/g 3,13 3,11 3,11 3,08 3,04 3,01 3,00 2,97 2,94 2,91 

Schuld per gewogen vhe x 1.000 35,9 35,1 33,6 31,9 30,2 28,5 27,2 26,1 25 24 

          
 
 
 
Voorwaarden WSW bij afsluiten geldleningen 

Bij het afsluiten van geldleningen dient te worden uitgegaan van de rentemaxima zoals deze door het WSW gehanteerd en gepubliceerd worden.  

De rentemaxima worden ten minste een keer per maand gepubliceerd, kort na de start van de kalendermaand waarvoor ze worden vastgesteld.  

Rentemaxima gelden voor het tijdvak waarvoor ze zijn vastgesteld (in principe één maand), vanaf het moment van publicatie. Als er geen rentemaxima 

beschikbaar zijn voor een bepaald tijdvak, dan zijn de laatste gepubliceerde rentemaxima geldig, tot het moment dat een nieuw maximum wordt ingesteld.  

De rentemaxima kunnen binnen een kalendermaand aangepast worden als marktomstandigheden daartoe aanleiding geven. 
 
Bij het maken van renteafspraken vooraf (voorfixatie) hanteert het WSW de volgende richtlijnen: 

  * De rente mag hierbij niet hoger zijn dan het geldende maximale WSW-tarief voor de maand waarin de lening wordt afgesloten; 

  * Het moment van storting is maximaal zes maanden later dan de afsluitdatum; 
* Een gemeente moet de achtervang voor de lening innemen. Dit kan door middel van een achtervangovereenkomst met het WSW of een collegebesluit  
   per lening. 

 
Borgingsplafond WSW 
In 2019 volgt de jaarlijkse vaststelling van het borgingsplafond en de risicobeoordeling van de liquiditeitsplanning van de corporaties. WSW wil op die manier 
het moment waarop de risicobeoordeling en toekenning van het borgingsplafond per corporatie plaatsvindt, beter laten aansluiten op de behoefte aan 
borgingsruimte bij de corporatie qua tijdsplanning en risicoprofiel. De Woonstichting zal de ontwikkelingen inzake de bepaling van het borgingsplafond 
monitoren  op basis van de huidige meerjarenprognose. Dit is vanaf 2019 relevant, gelet op de dan geprognosticeerde kortlopende financieringsbehoefte. 
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Financiën: continuïteit, sturen op kasstromen 
 

  
Prognose liquide middelen 

In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van gebruikmaking van de kredietfaciliteit van de rekeningcourant bij de BNG van één miljoen. 

De ontwikkeling van de liquiditeitspositie is als volgt (x € 1.000): 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Liquiditeitspositie 0 0 0 68 347 720 1.900 2.387 2.740 4.477 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in 2019 t/m 2021 sprake is van een financieringsbehoefte.  De financieringsbehoefte wordt in principe gedekt door de 

kredietfaciliteit van de BNG. 

In het kader van de beheersing van dit renterisico, zal een onderscheid worden aangebracht in zekere kasstromen (bijvoorbeeld eindaflossing leningen) 

en onzekere kasstromen (bijvoorbeeld verkoop bestaande woningen en investeringen). 

In de prognoseperiode 2019 - 2028 is rekening gehouden met een kasstroom verkoop huurwoningen van totaal € 8,5 miljoen. Mochten de verkopen lager 

zijn dan nu begroot, dan zal eerder begonnen moeten worden met het aantrekken van externe financiering. 
 

De centrale vraag is geworden of corporaties in staat zijn om op de middellange termijn aan hun financiële verplichtingen te voldoen: Is er een balans tussen wat er de kas 

uitgaat en wat er de kas inkomt? De kasstromen bepalen de liquiditeitspositie van een corporatie. 
 

Sturen op de kasstromen 
 

De kasstromen bestaan uit drie cashflows: 
 

 

Cashflow operationele activiteiten 
 

 

Dit is de kasstroom die voortvloeit uit de bedrijfsactiviteiten. Zoals het kasstroomoverzicht laat zien is er jaarlijks een overschot, hetgeen simpel gezegd betekent dat ons 

huishoudboekje op orde is en er ruimte is om extra uitgaven te doen op het terrein van operationele activiteiten. 
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Financiën: continuïteit, sturen op kasstromen 
 

Cashflow (des) investeringen 
 

 

Dit is de kasstroom waarin de investeringen (nieuwbouw en woningverbetering) zijn opgenomen maar ook de woningverkopen. Vanaf 2018  is er weer volop 

geïnvesteerd in woningverbetering. Hieronder vallen onder andere: verbeteren van de duurzaamheid, renovatie badkamers en toiletten en gevel- en kozijnrenovatie. 

Er zijn vooralsnog  geen investeringen opgenomen voor nieuw- of herbouwplannen, daar we in 2019 eerst gedegen onderzoek willen doen naar de vraag en 

mogelijkheden. 
 

 

Cashflow financieringsactiviteiten 
 

 

Dit is de kasstroom waarin het aantrekken van geldleningen en de contractuele aflossing van geldleningen is opgenomen. De rente van de geldleningen is opgenomen in de 

operationele activiteiten. De in het kasstroomoverzicht opgenomen negatieve kasstoom bestaat volledig uit het aflossen van leningen. 

Vanaf 2019 worden nieuwe leningen aangetrokken met borging van het WSW als de kredietmogelijkheid bij BNG niet voldoende is. 
 

Zoals uit het kasstroomoverzicht blijkt is de financiële continuïteit van onze organisatie voor de komende 10 jaar gewaarborgd. 
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Financiën: continuïteit, sturen op kasstromen 
 

Kasstroomoverzicht (x € 1.000) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Operationele activiteiten                       

      Huur 6.105 6.227 6.393 6.577 6.740 6.888 7.027 7.164 7.302 7.448 7.581 

      Overige bedrijfsopbrengsten 255 238 245 251 258 264 271 277 284 291 299 

      Rentebaten 0 0 0 0 0 3 9 24 42 53 80 

      Overige buitengewone baten 500 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

      Personeelskosten -551 -452 -463 -475 -487 -499 -511 -524 -537 -550 -564 

      Lasten onderhoud -1.599 -1.627 -1.741 -1.729 -1.766 -1.808 -1.829 -1.830 -1.933 -1.934 -1.989 

      Bedrijfskosten -488 -449 -461 -473 -485 -497 -509 -522 -535 -549 -562 

      Belastingen -310 -369 -377 -386 -394 -402 -410 -418 -428 -437 -446 

      Verzekeringen -15 -15 -15 -15 -16 -16 -16 -17 -17 -18 -18 

      Verhuurderheffing -901 -914 -986 -1021 -1027 -996 -1016 -1032 -1051 -1077 -1099 

      Overige bedrijfskosten -376 -389 -401 -412 -424 -436 -368 -377 -387 -396 -406 

      Rentelasten -1.335 -1.109 -1.065 -1.027 -973 -913 -848 -788 -744 -707 -669 

      VPB 0 0 0 0 0 0 0 0 -374 -521 -543 

   Mutaties balansposten 435 201 201 201 201 201 201 434 201 201 201 

   Overige financiële kosten -5.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cashflow operationele activiteiten -3.980 1.392 1.330 1.491 1.627 1.789 2.001 2.391 1.823 1.804 1.865 

(Des)investeringen                       

   Verkoop 941 723 819 772 837 929 857 875 513 423 1.776 

   Verbetering bestaand bezit -1.112 -1.154 -1.182 -712 -727 -742 -757 -773 -789 -807 -825 

   Investeringen MVA ten dienste van exploitatie -86 -19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cashflow (des)investeringen -257 -450 -363 60 110 187 100 102 -276 -384 951 

Financieringsactiviteiten                       

   Nieuwe leningen o/g 0 281 654 94 0 0 0 0 0 0 0 

   Aflossingen leningen o/g 1.644 -1.597 -1.621 -1.644 -1.670 -1.697 -1.726 -1.313 -1.060 -1.069 -1.079 

Cashflow financieringsactiviteiten 1.644 -1.316 -967 -1.550 -1.670 -1.697 -1.726 -1.313 -1.060 -1.069 -1.079 

Toename geldmiddelen -2.593 -374 0 1 67 279 375 1.180 487 351 1.737 
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Financiën: marktwaarde 
 

Vanaf 2016 zijn corporaties verplicht om hun vastgoed in verhuurde staat te waarderen op marktwaarde. In ons geval vindt de waardering plaats met behulp van het 

handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Hieronder vindt u het overzicht van de marktwaarde 2019 en het verloopoverzicht marktwaarde 2019 t/m 2028. 
 

 

 

Verloopoverzicht marktwaarde 
            2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Marktwaarde ultimo vorig jaar 111.004 113.354 118.946 124.017 126.238 128.327 130.484 132.580 135.001 137.422 

Mutatie a.g.v. verbeteringen 54 58 105 63 63 84 65 69 72 74 

Mutatie a.g.v. verkoop -341 -449 -413 -451 -588 -486 -494 -275 -235 -733 

Marktwaarde primo jaar 110.717 112.963 118.638 123.629 125.713 127.925 130.550 132.374 134.838 136.763 

Autonome mutatie marktwaarde 2.637 5.983 5.379 2.609 2.614 2.559 2.525 2.627 2.584 2.656 

Marktwaarde ultimo jaar 113.354 118.946 124.017 126.238 128.327 130.484 132.580 135.001 137.422 139.419 

 

Marktwaarde 2019 

 Huur 50.096 

Huurderving -811 

Onderhoud -7.376 

Mutatieonderhoud bij doorexploiteren -195 

Beheer -3.400 

Belastingen en verzekeringen -1.645 

OZB -1.413 

Splitsingskosten -366 

Verkoopkosten -1.159 

Verkoopopbrengsten 68.612 

Verhuurderheffing -7.235 

Eindwaarde 20.929 

Benaderingsmethode 746 

Bruto marktwaarde 116.783 

Overdrachtskosten -3.429 

Netto marktwaarde 113.355 
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Financiën: meerjarenbegroting 
 

Investeren in het bestaande bezit 

In het voorjaar 2017 is in een gezamenlijke bijeenkomst van RvC en MT gediscussieerd over de investeringsopgaven van onze corporatie. Het resultaat van deze discussie is 

dat we vooral gaan investeren in het bestaande woningbezit. Prioriteit hierbij hebben: 

    *  De upgrade van elektrische installaties van zo’n 200 woningen met een leeftijd van 40 jaar of ouder (Kosten geraamd op € 900.000). 

    *  De upgrade van tegelwerk in sanitaire ruimtes van zo’n 175 woningen met een leeftijd van 40 jaar of ouder (Kosten geraamd op € 2.275.000). 

    *  Onderzoek naar het verbeteren van de plattegrond/indeling van de woningen aan De Ster in Almkerk.  

In de meerjarenbegroting zijn deze investeringen ingerekend. 
 

 

Bestedingsruimte 

Het Ministerie van Binnenlandse zaken heeft in mei 2017 voor alle corporaties bepaald wat de indicatieve bestedingsruimte is per corporatie boven op de reeds ingediende 

plannen. Voor onze corporatie kwam dit uit op (x € 1.000): 
 

 

 Nieuwbouw Verbetering Huurkorting 

Gemeente Werkendam 6.700 5.328 266 

Gemeente Woudrichem 5.800 4.612 231 

Totaal 12.500 7.680 497 

 
Naast de keuze voor investeren in het bestaande bezit, is in de meerjarenbegroting ook gekozen voor een huurverhoging die lager is dan het wettelijk vastgestelde 

maximum. Vooralsnog is er voldoende financiële ruimte voor deze keuzes. 
 

Overcompensatie 
 

Woonstichting Land van Altena heeft op basis van de door de Minister vastgestelde uitgangspunten, de uitkomsten van de voorliggende financiële meerjarenraming 

getoetst op eventueel verschuldigde overcompensatie. Gelet op het feit dat de directe rendementen van de Woonstichting zich de komende jaren bewegen onder directe 

rendementen  op marktwoningen, is geen extra heffing verschuldigd.
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Financiën: meerjarenbegroting 
 

Economische parameters 

Conform het beoordelingskader van Aw en WSW moet vanaf het zesde begrotingsjaar gebruik worden gemaakt van de voorgeschreven parameters.  

Concreet wordt vanaf het  zesde begrotingsjaar gebruik gemaakt van de volgende parameters: 

    *  Huurstijging: 2,0% 

    *  Stijging van de overige variabele lasten: 2,5% 

    *  Stijging van de onderhoudslasten:  2,5% 
 

 

Prijsinflatie 

Prijsinflatie vormt de basis voor de huurstijging, voor de belastingen, voor de verzekeringen en de overige zakelijke lasten. Vanaf 2019 is hierbij uitgegaan van het 

beoordelingskader van de Aw. 
 

 

Loonstijging 

De loonstijging vormt de basis voor de stijging van de beheerkosten,  exclusief de zakelijke lasten. Vanaf 2019 is hierbij uitgegaan van het beoordelingskader van de Aw. 
 

 

Bouwkostenstijging 

De bouwkostenstijging vormt het uitgangspunt voor de stijging van de onderhoudskosten, de verbeteruitgaven, de stichtingskosten nieuwbouw en de verkoop. 

Vanaf 2019 is hierbij uitgegaan van het beoordelingskader van de Aw. 
 

 

Lange rente 

Het beoordelingskader schrijft voor dat voor 2019 wordt aangesloten bij de meest recente prognose van het CPB voor 10 jaar staatsleningen. Voor de resterende 

prognosejaren wordt een groei verondersteld naar de lange termijn verwachting van 4,25% voor 10 jaar staatsleningen in 2023 en verder. Voor geborgde leningen geldt 

een opslag van 0,75% en voor ongeborgde leningen een spread van 1,50%. 
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Financiën: meerjarenbegroting 
 

Korte rente 

Het beoordelingskader gaat niet in op de korte termijn rente verwachting. In onze meerjarenbegroting hebben we gebruik gemaakt van de visie van Ortec Finance.  

Zie onderstaande tabel.  

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Korte rente (%) -0,28 0,05 0,46 0,90 1,22 1,34 1,37 1,37 1,38 1,48 

Opslag korte rente (%) -0,30 -0,24 -0,13 -0,01 0,13 0,29 0,44 0,57 0,69 0,75 

 
Uitgangspunten meerjarenbegroting 

Voor de bepaling van de meerjarenbegroting en de beleidswaarde  gelden de volgende uitgangspunten: 

    *  Jaarlijkse huurverhogingen inflatie. Maximale huur is niet hoger dan de grens voor DAEB-woningen; 

    *  Jaarlijkse huurderving van 0,80%; 

    *  Mutatiegraad woningen 7,50%, overige bouwen 2,00%. 

     *  Jaarlijkse stijgingen van de variabele lasten op basis van looninflatie (zie tabel).  

     *  Een rekenrente op basis van de lange rente volgens tabel. De periode waarover contant gemaakt wordt, loopt parallel met de geschatte resterende levensduur van 

         de complexen/investering. De minimale levensduur is gesteld op 15 jaar, tenzij planvorming een kortere levensduur rechtvaardigt. 

 

 Ingerekende vennootschapsbelasting. 

De ingerekende vennootschapsbelasting in de begroting 2019 en MJB heeft plaatsgevonden op basis van de laatst bekende gegevens van de inspectie, waarbij 

we zijn uitgegaan van de door hen afgegeven beschikking in het kalenderjaar 2017. Verder hebben wij verondersteld dat de mogelijke invoering van de ATAD 

(beperking fiscale renteaftrek) geen of nagenoeg geen impact heeft op de fiscale positie van Woonstichting Land van Altena.  

In het Belastingplan 2019 dat de Kamer op dit moment bespreekt, is een beperking van de renteaftrek voor woningcorporaties opgenomen met een 

drempelaftrek van € 1,0 miljoen. De begroting 2019 en MJB van Woonstichting Land van Altena laat zien dat de verschuldigde rentelasten de komende jaren 

gemiddeld genomen, onder het drempelbedrag van € 1,0 miljoen blijven. 

 

Tenslotte is in de begroting 2019 en MJB met betrekking tot het kalenderjaar 2018 rekening gehouden met de herstructurering van de drie leningen Deutsche 

Bank met een negatieve marktwaarde van € 5,7 miljoen. Bij de bepaling van de fiscale winst 2018 is geen rekening gehouden met deze renteaftrek. Nader 

overleg met de inspectie zal moeten uitwijzen of zij akkoord gaan met deze volledige renteaftrek in het kalenderjaar 2018. Gelet op de onzekerheid van deze 

uitkomst is een eventuele bate op dit moment nog niet ingerekend.  
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Financiën: meerjarenbegroting 
 

 
Presentatie vreemd vermogen  
 
In de begroting 2019 en MJB zijn voor de jaren 2019, 2020 en 2021 drie (qua hoofdsom beperkte) nieuwe leningen opgenomen met een looptijd van 10 jaar. 
Op grond van de ontwikkeling van de liquide middelen kan worden volstaan met een kortere looptijd. Gelet op het feit dat aanpassing nagenoeg geen impact 
heeft op het resultaat en ratio’s heeft aanpassing naar een kortere looptijd niet plaatsgevonden. In de praktijk zal, op het moment dat deze werkelijke 
financieringsbehoefte zich zal voordoen, mogelijk gebruik worden gemaakt van de beschikbare rekeningcourantfaciliteit van de BNG. 
 
 

Overzicht parameters 
 
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Reguliere huurverhoging (%)  2,01 2,76 2,60 2,47 1,96 1,95 1,95 1,94 1,93 1,93 

Huurverhoging renovatie (%) 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 

Huurverhoging harmonisatie (%) 0,37 0,61 0,24 0,06 0,39 0,28 0,19 0,16 0,12 0,17 

Huurstijging boven inflatie (%) 0,88 1,08 0,64 0,43 0,35 0,24 0,14 0,10 0,05 0,10 

Prijsinflatie (%) 2,30 2,20 2,10 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Looninflatie (%) 3,10 2,80 2,60 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Bouwindex (%) 4,20 2,80 2,60 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Onderhoudsindex (%) 4,20 2,80 2,60 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Marktindex (%) 5,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Korte rente (%) -0,28 0,05 0,46 0,90 1,22 1,34 1,37 1,37 1,38 1,48 

Opslag korte rente (%) -0,30 -0,24 -0,13 -0,01 0,13 0,29 0,44 0,57 0,69 0,75 

Korte rente + opslag (%) -0,58 -0,19 0,33 0,89 1,35 1,63 1,81 1,94 2,07 2,23 

Lange rente (%) 0,90 1,60 2,30 2,40 2,40 2,45 2,55 2,65 2,75 2,85 

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 (%) 1,65 2,35 3,05 3,15 3,15 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 
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Financiën: meerjarenbegroting 
 
Verkoop 

 
In de meerjarenbegroting is uitgegaan van een opbrengst per woning van 90% van de WOZ- waarde. Dit is nadrukkelijk een rekenvariant en niet de prijs waarvoor wij de 
woningen te koop aanbieden. 
 
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Aantal 4 4 4 4 4 4 4 2 2 7 

Ingerekende verkoopopbrengsten (x 1.000) 723 819 772 837 929 857 875 513 423 1.776 

Verkoopopbrengst per vhe (x 1.000) 181 205 193 209 232 214 219 257 0 254 

 
De gemiddelde verkoopopbrengsten verschillen per jaar, omdat de begrotingssoftware random bepaalde woningen inrekent en waardeert. 
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Financiën: balans (x 1.000) 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Activa                         

Materiële vaste activa 110.017 111.093 113.444 119.108 124.189 126.470 128.622 130.837 132.947 135.385 137.800 139.648 

MVA in ontwikkeling 233 206 206 206 206 206 206 206 0 0 0 0 

Deelnemingen 235 27 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 

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

Actieve latentie belastingvorderingen 3.490 3.290 3.090 2.890 2.690 2.490 2.290 2.090 1.890 1.690 1.490 1.290 

Vaste activa 113.976 114.617 116.768 122.232 127.113 129.194 131.146 133.161 134.838 137.076 139.291 140.939 

                          

Huurdebiteuren 47 52 53 55 56 58 59 60 61 63 64 65 

Overige vorderingen 54 54 56 57 58 59 60 62 63 64 65 67 

Voorraden Werkplaats 29 29 30 30 31 32 32 33 34 34 35 36 

Liquide middelen 2.965 371 0 0 0 68 347 720 1.900 2.387 2.740 4.477 

Vlottende activa 3.095 506 139 142 145 217 498 875 2.058 2.548 2.904 4.645 

                          

Totaal activa 117.071 115.123 116.907 122.374 127.258 129.411 131.644 134.036 136.896 139.624 142.195 145.584 

Passiva                         

Overige reserves 29.011 24.580 26.386 28.210 30.094 32.227 34.436 36.893 39.062 40.736 42.192 44.282 

Herwaarderingsreserve 53.273 54.141 55.450 60.075 64.644 66.355 68.100 69.783 71.421 73.394 75.561 77.857 

Eigen vermogen 82.284 78.721 81.836 88.285 94.738 98.582 102.536 106.676 110.483 114.130 117.753 122.139 

                          

Leningen o/g 33.636 35.280 33.964 32.996 31.446 29.776 28.079 26.353 25.040 23.979 22.910 21.831 

Passieve latentie vpb langlopende schulden 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 

Overige voorzieningen 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

Langlopende schulden 33.752 35.396 34.080 33.112 31.562 29.892 28.195 26.469 25.156 24.095 23.026 21.947 

                          

Schulden aan gemeenten 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Schulden aan leveranciers 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 

Belastingen en sociale verzekeringen 135 137 140 143 146 149 152 155 158 161 165 168 

Nog te betalen VPB 0 0 0 0 0 0 0 0 374 521 543 630 

Overlopende passiva 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

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

Opgelopen rente leningen o/g 338 311 291 274 252 228 201 176 165 157 148 139 

Kortlopende schulden 1.034 1.009 992 978 959 938 914 892 1.258 1.400 1.417 1.498 

                          

Totaal passiva 117.071 115.123 116.907 122.374 127.258 129.411 131.644 134.036 136.896 139.624 142.195 145.584 
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Financiën: resultatenrekening functioneel (x 1.000) 

 
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Huuropbrengsten 6.111 6.228 6.394 6.578 6.741 6.889 7.029 7.165 7.303 7.449 7.582 

Lasten verhuur en beheeractiviteiten -2.010 -1.959 -2.058 -2.119 -2.150 -2.146 -2.192 -2.236 -2.283 -2.339 -2.391 

Lasten onderhoudsactiviteiten -1.599 -1.627 -1.741 -1.729 -1.766 -1.808 -1.829 -1.830 -1.933 -1.934 -1.989 

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -393 -408 -420 -432 -443 -438 -370 -379 -389 -398 -408 

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 2.109 2.234 2.175 2.298 2.382 2.497 2.638 2.720 2.698 2.778 2.794 

                        

Verkoop regulier 941 723 819 772 837 929 857 875 513 423 1.776 

Mutatie MVA als gevolg van verkoop -838 -341 -357 -384 -371 -523 -426 -478 -257 -240 -880 

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 103 382 462 388 466 406 431 397 256 183 896 

                        

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -1.022 -1.100 -1.124 -608 -664 -679 -673 -708 -720 -735 -751 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 1.755 2.637 5.983 5.379 2.609 2.614 2.559 2.525 2.627 2.584 2.656 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 733 1.537 4.859 4.771 1.945 1.935 1.886 1.817 1.907 1.849 1.905 

                        

Rentebaten 0 0 0 0 0 3 9 24 42 53 80 

Rentelasten -1.309 -1.089 -1.048 -1.005 -948 -886 -823 -777 -736 -698 -660 

Overige financiële kosten -5.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo financiële baten en lasten -7.009 -1.089 -1.048 -1.005 -948 -883 -814 -753 -694 -645 -580 

                        

Overige buitengewone baten 500 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Buitengewone baten en lasten 500 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                        

Resultaat voor belasting -3.564 3.114 6.448 6.452 3.845 3.955 4.141 4.181 4.167 4.165 5.015 

                        

Te betalen VPB 0 0 0 0 0 0 0 -374 -521 -543 -630 

                        

Jaarresultaat -3.564 3.114 6.448 6.452 3.845 3.955 4.141 3.807 3.646 3.622 4.385 
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Afkortingenlijst 
 

ATAD Anti-Tax Avoidance Directive  
 Aw Autoriteit woningcorporaties 
 BNG Bank Nederlandse Gemeenten 

BW Burgerlijk Wetboek 

CPB Centraal Planbureau 

CV (Westerhei) Commanditaire Vennootschap 

DAEB, niet-DAEB Diensten van Algemeen Economisch Belang. Met niet-DAEB wordt doorgaans commercieel vastgoed bedoeld. 

DCF-methode Discounted Cash Flow methode = waarde berekening die uitgaat van de toekomstige vrije kasstromen 

dPi de Prospectieve informatie 

DSCR Debt Service Coverage Ratio = Operationele kasstroom (excl. rente en vpb) + netto verkoopopbrengst)/ Rente + aflossing 

dVi de Verantwoordingsinformatie 

EPC Energie Prestatie Coëfficiënt 

ICR Interest Coverage Ratio of interestdekkingskengetal 

Lening o/g Opgenomen geldlening 

Lening u/g Uitgeleend geld 

LTV Loan to value  = verhouding tussen hoogte lening en waarde van het aangekochte goed 

Ministerie BiZa Ministerie van Binnenlandse Zaken 

MOG Maatschappelijk Onroerend Goed 

MT Management Team 

MVA Materiële Vaste Activa 

NWB Nederlandse Waterschap Bank 

PE-punten Persoonlijke Educatie punten 

RvC Raad van Commissarissen 

RJ-richtlijnen Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving 

SPW Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties 

Vhe Verhuureenheid 

VPB Vennootschapsbelasting 

VVE Vereniging van eigenaren 

WNT Wet Normering bezoldiging Topinkomens 

WOZ Waardering Onroerende Zaken 

WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

 


