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Achtergrond	  cijfers	  	  
•  Transi'ejaar	  (2016-‐2017)	  
•  Scha6ng	  kosten	  van	  uitbesteden	  opera'onele	  ac'viteiten	  &	  werkzaamheden	  

technisch	  adviseur	  
•  Daling	  bestuurskosten	  
•  S'jging	  advieskosten	  i.v.m.	  transi'ejaar	  en	  verdere	  implementa'e	  Woningwet	  
•  Geen	  nieuwe	  financieringen,	  alleen	  aflossen	  
•  Renova'es	  in	  Tuindorp	  kunnen	  alleen	  plaatsvinden	  indien	  er	  

verkoopopbrengsten	  zijn,	  want	  WSW	  heeM	  aangegeven	  de	  financiering	  voor	  de	  
renova'es	  niet	  langer	  te	  willen	  borgen	  

•  Jaarlijks	  huurverhoging	  0,5%	  +	  infla'e	  0,2%	  =	  0,7%	  à	  Huursombenadering	  
•  Integrale	  doorrekening	  van	  de	  presta'eafspraken	  
•  15	  muta'es	  per	  jaar	  

	  
	  



Opbrengsten vs kosten 2017 

Operationele activiteiten 

Ontvangsten 
Uitgaven 



Verdeling kosten 2017 
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Bedrijfslasten 2017 versus 2016 
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Benchmark	  2016	  
€919	  (gaat	  over	  

2015)	  
Verwachte	  

bedrijfslasten	  2016	  
€1211	  
	  

Begro3ng	  2017	  	  
€1236	  

Bedrijfslasten	  in	  perspec3ef	  



Bedrijfslasten	  in	  perspec'ef	  



Onderhoudskosten 2017 
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Omschrijving 

Dagelijks onderhoud € 123.000 

Mutatie onderhoud € 71.000 

Planmatig onderhoud € 197.000 



Begroting 2017 
Winst en Verliesrekening 2017 Prognose begroting

2016 2017

Huuropbrengsten 2.044.000 2.069.000 
Opbrengsten servicecontracten 247         247         
Overige bedrijfsopbrengsten 1.580       900         
Lasten verhuur en beheeractiviteiten -697.000  -809.000  
Lasten onderhoudsactiviteiten -427.000  -391.000  

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -9.000     -29.000    

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 912.827   841.147   

Verkoop regulier -          389.000    
Mutatie MVA a.g.v  verkoop -          -170.000  

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille -           219.000   

Niet gerealiseerde waardeverandering -163.000  -262.000  
Waardeverandering vastgoedportefeuille -163.000 -262.000 

Rentebaten 0 1.000       
Rentelasten -460.000  -449.000  
Saldo financiële baten en lasten -460.000 -448.000 

Resultaat voor belasting 289.827   350.147   

Te betalen vennootschapsbelasting -          -39.000    
Jaarresultaat 289.827   311.147   





Financiële kengetallen/Parameters  
2017-2021 

 x € 1.000 Norm 2017 2018 2019 2020 2021 

ICR 1,4 1,7 1,9 2,0 2,2 1,4 

DSCR 1,0 1,2 1,4 1,5 1,5 1,5 

Solvabiliteit Min 20% 66 67 68 70 72 

Loan to Value Max 70% 34 32 31 30 28 



 x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 

Verhuurdersheffing 344 301 307 310 312 

Saneringssteun 19 19 19 20 0 

Heffing Autoriteit Woningcorporaties 3 3 3 3 3 

Totaal 366 323 329 333 315 

Extra heffingen  



 x € 1.000 2017 2018 2019 2020 2021 

Lening 11.827 11.419 10.994 10.545 10.021 

Aantal vhe’s ultimo jaar 307 305 303 301 299 

Geleend bedrag per vhe 39 37 36 35 34 

Geleend bedrag per woning 



Presta3eafspraken	  in	  begro3ng	  2017	  
3	  aandachtspunten	  die	  hieruit	  voortvloeien!!	  
1.	  Passend	  toewijzen	  &	  Slaagkans	  voor	  de	  primaire	  doelgroep	  
WbvM	  hee(	  voorbehoud	  gemaakt	  t.a.v.	  de	  slaagkans	  en	  
aangegeven	  in	  2017	  nog	  huidig	  muta;ebeleid	  voort	  te	  ze=en	  
	  
	  



Passend	  Toewijzen	  (kort	  samengevat)	  
Huizen	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  

Huurpijs	  ≤	  €586,68	  
Primaire	  doelgroep	  woningzoekenden	  

Recht	  op	  huurtoeslag	  
Huurpijs	  ≤	  €628,76	  

Huurpijs	  ≤	  €710,68	  



Slaagkans	  moet	  echter	  gelijk	  blijven!	  
Huizen	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  

Huurpijs	  ≤	  €586,68	  
Primaire	  doelgroep	  woningzoekenden	  

Recht	  op	  huurtoeslag	  
Huurpijs	  ≤	  €628,76	  

Huurpijs	  ≤	  €710,68	  

70%	  



Huidig	  &	  Toekoms'g	  bezit	  &	  huurniveau	  WbvM	  (bij	  
ongewijzigd	  muta'ebeleid)	  

Huizen	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  

Huurpijs	  ≤	  €586,68	  

Huurpijs	  ≤	  €628,76	  

Huurpijs	  ≤	  €710,68	  

70%	  
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Betaalbaarheid	  
	  
	  
	  

Huurprijs	  

€542	  	  
	  
	  

Huur	  t.a.v.	  max	  
huur	  62,5%	  

Huisvesten	  
Doelgroep	  

	  
	  

80%,	  maar	  bij	  
ongewijzigd	  
beleid	  slechts	  
45%	  	  i.p.v.	  de	  
vereiste	  70%!!	  

	  
	  

WbvM	  heeY	  rela3ef	  
veel	  grote	  

eengezinswoningen	  
met	  hoge	  WOZ	  

waarde!!	  

Benchmark	  
Gem.	  corpora3e	  

	  
	  

€502,-‐	  gem.	  huur	  
	  

71,6%	  max.	  huur	  
	  

84%	  
	  
	  



Presta3eafspraken	  in	  begro3ng	  2017	  
3	  aandachtspunten	  die	  hieruit	  voortvloeien!!	  
1.	  Passend	  toewijzen	  &	  Slaagkans	  voor	  de	  primaire	  doelgroep	  
2.	  Duurzaamheidsinvesteringen	  à	  gemiddeld	  E-‐label	  B	  
WbvM	  hee(	  een	  voorbehoud	  gemaakt	  voor	  complex	  1	  en	  14	  
	  



Duurzaamheidsinvesteringen	  gemiddeld	  E-‐label	  B	  

•  Landelijk	  energieakkoord	  à	  
Opgave:	  
In	  2020	  gemiddeld	  label	  B	  
In	  2030	  gemiddeld	  label	  A	  
In	  2050	  klimaatneutraal	  
•  	  Presta'eafspraken	  à	  	  
WbvM	  gemiddeld	  energielabel	  B	  in	  2021	  m.u.v.	  complex	  1	  en	  14.	  
We	  halen	  het	  landelijk	  energieakkoord	  dus	  niet….	  



Maar	  we	  zijn	  niet	  de	  enige….	  



En	  toch	  al	  op	  de	  goede	  weg!	  

1.54	  WBV	  
Maarn	  

1.85	  
gemiddelde	  
corpora3e	  



En	  al	  op	  de	  goede	  wegJ	  
Van	  onze	  309	  woningen	  heeM:	  
•  42,1%	  een	  label	  A	  of	  B	  	  
•  38,1%	  een	  label	  C	  of	  D	  	  
•  19,8%	  een	  label	  E,	  F,	  G.	  Dit	  zijn	  woningen	  uit	  complexen	  1	  en	  
14.	  Wanneer	  er	  een	  renova'e	  in	  complex	  1	  plaatsvindt	  (max	  2	  
per	  jaar,	  indien	  er	  ook	  2	  woningen	  in	  dat	  jaar	  worden	  verkocht)	  
wordt	  een	  dubbele	  labelsprong	  gerealiseerd.	  Label	  B	  is	  echter	  
niet	  haalbaar.	  	  



Presta3eafspraken	  in	  begro3ng	  2017	  
3	  aandachtspunten	  die	  hieruit	  voortvloeien!!	  
1.	  Passend	  toewijzen	  &	  Slaagkans	  voor	  de	  primaire	  doelgroep	  
2.	  Duurzaamheidsinvesteringen	  à	  gemiddeld	  E-‐label	  B	  
3.	  Kernvoorraad	  sociale	  huurwoningen	  in	  Maarn	  &	  Maarsbergen	  
WbvM	  garandeert	  een	  kernvoorraad	  van	  300	  woningen	  in	  2017	  



Kernvoorraad	  sociale	  huurwoningen	  

•  Presta'eafspraken	  
Opgave:	  
Ø Kernvoorraad	  van	  4100	  sociale	  huurwoningen	  in	  de	  gemeente	  
Utrechtse	  Heuvelrug	  	  

Ø WbvM	  garandeert	  een	  kernvoorraad	  van	  300	  woningen	  in	  
2017	  

Aandachtspunt:	  complex	  14	  is	  gelabeld	  voor	  verkoop.	  Inmiddels	  
zijn	  er	  3	  van	  de	  18	  woningen	  verkocht.	  Indien	  alle	  woningen	  
verkocht	  zijn,	  dan	  heeM	  WbvM	  nog	  294	  woningen.	  



Conclusies/Aandachtspunten	  
•  Muta'ebeleid	  (welke	  huur	  krijgt	  woning	  voor	  nieuwe	  huurder)	  moet	  worden	  

herzien	  om	  voldoende	  woningen	  beschikbaar	  te	  houden	  voor	  de	  primaire	  
doelgroep	  (woningzoekenden	  met	  recht	  op	  huurtoeslag)	  

•  Kansen	  voor	  nieuwbouw	  van	  woningen	  met	  lage	  huur	  moet	  verder	  worden	  
verkend	  i.v.m.	  voldoende	  woningen	  voor	  de	  primaire	  doelgroep	  en	  minimale	  
kernvoorraad	  

•  Verkoop	  &	  Renova'ebeleid	  moet	  worden	  herzien	  i.v.m.	  kwetsbaarheid,	  
duurzaamheidsdoelstelling	  en	  kernvoorraad	  

•  Duurzaamheidsbeleid	  moet	  verder	  worden	  ontwikkeld	  

-‐-‐>	  Het	  bestuur	  zal	  dit	  meenemen	  in	  de	  actualisa3e	  en	  ontwikkeling	  van	  de	  
missie,	  visie	  en	  beleid	  begin	  2017!	  
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Bedankt	  voor	  
uw	  aandacht!	  


