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En dit is hoe wij daar aan werken...

Iedere huurder is uniek en heeft zijn eigen behoeften. Huurders weten zelf 

het beste wat ze nodig hebben om van hun huis een thuis te maken. 

Onze uitgangspunten:

We luisteren naar huurders en hebben oog voor het individu. 

>   We gaan regelmatig met onze huurders in gesprek. Ook geven we huurders 

en collega’s ruimte en verantwoordelijkheid om in te spelen op individuele 

behoeften en wensen.

We zoeken naar oplossingen wanneer iemand extra ondersteuning kan 

gebruiken. 

>   Sommige huurders hebben tijdelijk of permanent extra hulp nodig. We 

leveren maatwerk om van hun huis een thuis te kunnen maken.

We brengen bewoners en/of organisaties bij elkaar. 

>   Wij zien en horen veel, omdat we aanwezig zijn in de wijk, regelmatig 

achter de voordeur komen en samenwerken met maatschappelijke partners. 

Hierdoor kunnen we een verbindende schakel zijn.

We kijken over grenzen en denken voorbij rollen en verantwoordelijkheden. 

>   We stellen de mens centraal in onze samenwerking met maatschappelijke 

partners.

Het ‘Jaarplan 2018’ maakt onderdeel uit van 

onze planning & control-cyclus: onze strategische 

planning in samenhang met de resultaten. 

Met de planning en control wordt op een 

systematische manier richting gegeven aan 

het fi nancieel proces en het op koers houden 

van onze organisatie. Onder planning vallen 

de strategische koers en de jaarlijkse begroting, 

gebaseerd op de afdelingsplannen. Onder control 

vallen de tertiaalrapportages en het jaarverslag.

Strategische koers

In onze strategische koers 2018-2021 hebben 

we de leidraad voor de komende vier jaar 

vastgelegd. In de jaarlijkse begrotingen 

werken we die leidraad in concrete 

activiteiten uit, die nodig zijn om onze koers 

te kunnen volgen. Onze strategische koers 

vind je op PIM en onze website.

1
INLEIDING Onze missie:

Een thuis voor 
onze huurders 
nu en in de
toekomst 

 WE HEBBEN   
 OOG VOOR IEDER MENS  



A C T I V I T E I T E N O V E R Z I C H T  &  B E G R O T I N G  I N  M E E R J A R E N P E R S P E C T I E F  |  76  |  J A A R P L A N  2 0 1 8

JAARPLAN
(ACTIVITEITENOVERZICHT & BEGROTING)
De basis voor ons jaarplan wordt gelegd in de afdelingsplannen. We 

leggen vast wat onze inkomsten en uitgaven zijn (fi nanciële begroting) 

voor 2018 en welke doelen we willen halen (activiteitenoverzicht). 

Daarmee weten we wat ons te doen staat in 2018, waar we de focus 

leggen en welke prioriteiten we stellen. En, net zo belangrijk, het is ook 

helder wat we niet doen. 

TERTIAALRAPPORTAGES
De begroting maakt deel uit van een eenjarige cyclus. Deze start 

met de begroting en tussentijds monitoren we drie keer per jaar 

met een perioderapportage of we op koers liggen, qua gestelde 

doelen en qua inkomsten en uitgaven. Die rapportages zorgen voor 

sturingsinformatie voor onder meer bestuurder, management en de 

raad van commissarissen.

JAARVERSLAG
Uiteindelijk sluiten we het jaar af met het jaarverslag. In het jaarverslag 

leggen we extern verantwoording af over de behaalde resultaten. 

Hebben we gedaan wat we ons hebben voorgenomen? En zo nee, 

waarom niet?

 

 WE ZIJN   
 VERNIEUWEND  
De wereld verandert snel. Mensen wonen langer zelfstandig, 

technologisch is er steeds meer mogelijk en de relaties met en 

verhoudingen tot onze partners zijn in beweging. Door de wereld 

van onze huurders centraal te stellen en niet te denken vanuit regels 

en procedures komen we los van de gebaande paden. We hebben 

daadkracht en pakken de ruimte om nieuwe inzichten en ideeën ook 

daadwerkelijk in de praktijk te brengen. 

Onze uitgangspunten:
We spelen adequaat in op ontwikkelingen. 

>   We hebben lef en daadkracht. Stil staan is voor ons geen optie.

We zijn vernieuwend, groot én klein. 

>   We ontwikkelen nieuwe producten en diensten en verbeteren ook 

onze dagelijkse werkzaamheden.

Wij zien vernieuwend zijn niet als vrij spel. 

>   We werken altijd doelgericht en kostenbewust. 

We zijn milieubewust en toekomstgericht. 

We leven op een mooie planeet, waarop we 

zuinig willen zijn. Voor onszelf en voor volgende

generaties. Duurzaam betekent voor ons ook 

toekomstbestendig zijn. De behoeften en wensen van 

toekomstige huurders kunnen anders zijn dan die van de huidige. 

Hier spelen we tijdig op in. 

Onze uitgangspunten:
We verkleinen onze ecologische voetafdruk. 

>   We maken duurzame keuzes in ons vastgoed, in onze 

bedrijfsvoering en  stimuleren duurzaam woon- en werkgedrag.

We zijn een toekomstgerichte organisatie. 

>   We zijn daarom fi nancieel solide, investeren in duurzame relaties 

(met huurders, maatschappelijke partners en medewerkers) en 

houden in onze processen en beleid rekening met de effecten 

op lange termijn. 

We maken soms minder populaire keuzes 

ten behoeve van toekomstige generaties.

>   Om duurzaam te kunnen zijn, moeten we soms keuzes 

maken die minder comfortabel voelen voor onszelf 

of onze huurders.

 WE GAAN VOOR   
 DUURZAAM  
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2
JAARPLAN 2018

2.1 REGULIERE ACTIVITEITEN 

Waar gaan we in 2018 concreet mee aan de slag? Onze reguliere 

werkzaamheden hebben betrekking op de volgende thema’s:

- Betaalbaarheid (en beschikbaarheid)

- Dienstverlening

- Woningvoorraad

- Leefbaarheid

- Participatie

- Bijzondere doelgroepen

- Belanghebbenden

- Bedrijfsvoering

We voeren deze activiteiten natuurlijk uit in het licht van 

onze strategische koers: 

>  met oog voor ieder mens, 

>  vernieuwend en 

>  duurzaam.

 Betaalbaarheid 
Wat veel van onze huurders gemeen hebben is een bescheiden 

inkomen en daarmee de behoefte aan een betaalbare woning. Zodat 

ze goed kunnen wonen en prettig kunnen leven.  Om het huren 

betaalbaar te houden voeren we al enkele jaren een gematigd huur-

beleid; we hanteren relatief lage huurprijzen en voeren een geringe 

huurverhoging door. We investeren veel in duurzaamheid. 

Dit doen we kosteloos voor onze huurders, zodat zij profi teren 

van de besparingen in de energielasten. We hebben oog voor 

betaalbaarheids  problemen bij onze klanten en bieden hulp bij het 

oplossen hiervan. Het liefst zijn we die problemen voor en daarom 

investeren we ook in de preventie van schulden. 

Activiteiten 2018
>   We voeren opnieuw een woonlastenonderzoek uit.

>   De jaarlijkse huurverhoging is infl atievolgend.

>   We verlagen de streefhuren, zodat 80% van onze huurwoningen 

een ‘betaalbaar laag’ huurniveau heeft.

>   We stimuleren en faciliteren het opleiden van energiecoaches, om 

zoveel mogelijk huurders te adviseren over energieverbruik en 

-besparing.

>   We investeren € 7,1 miljoen in energiebesparende maatregelen. 

Dit doen we zonder huurverhoging waardoor het een maandelijkse 

woonlastenreductie oplevert voor 1.544 huishoudens.

>   We breiden het gebruik van de Voorzieningenwijzer uit in drie 

extra gemeenten. Gemiddeld levert dit € 400 besparing (aan lasten) 

per huishouden per jaar op.

>   De woonlastencalculator geeft in 2018 een goede inschatting van de 

woonlasten voor aangeboden woningen. Hiermee geven we 

uitvoering aan de preventie van huurschulden.

>   We blijven investeren in een afname van het aantal huis-

uitzettingen als gevolg van huurschulden. Hierbij hebben we oog 

voor individuele situaties en streven we naar geen tot zo min 

mogelijk (liefst 0) ontruimingen.
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 Dienstverlening 

Iedere huurder is uniek en heeft zijn eigen behoeften. Huurders 

weten zelf het beste wat ze nodig hebben om van hun huis een 

thuis te kunnen maken. Daarom gaan we regelmatig met ze in 

gesprek. We geven onze huurders ruimte en verantwoordelijkheid 

om zaken zelf te regelen. In onze dienstverlening hebben we oog 

voor het individu, zodat we goed en snel kunnen inspelen op de 

wensen en behoeften. 

Activiteiten 2018
>   We gaan live met de i-website, waardoor de klant veel meer 

informatie online kan vinden en zaken met ons kan regelen. 

De introductie van de i-website in combinatie met het 

klantvolgsysteem biedt de klant inzicht in de voortgang van 

de afhandeling van zijn vraag en het geeft collega’s een betere 

sturing op de interne afhandeling van klantvragen. 

>   We gaan de tevredenheid over onze dienstverlening continu 

meten, zodat we sneller kunnen acteren op ontwikkelingen. 

We geven onze klanten inzicht hierin. 

>   We ontwikkelen met de Drentse corporaties een gezamenlijk 

woonruimteverdeelsysteem, zodat woningzoekende zich op één 

plek kunnen inschrijven en woningen kunnen zoeken.

>   We wijzigen het verhuis- en verhuurproces van een uniform 

proces naar maatwerk voor woningverlater en nieuwe huurder.

>   In 2018 kunnen steeds meer huurders contact met ons houden 

via WhatsApp en chat.

 Woningvoorraad 

Thuis is de plek waar je je veilig en geborgen voelt. De plek waar je zelf kleur 

aan geeft en altijd weer naar terugkeert. Een basisvoorwaarde voor een 

thuis is een huis. Een goed, betaalbaar huis, dat past bij wie je bent en wat je 

nodig hebt. Dat huis bieden wij. 16.000 huishoudens hebben op dit moment 

een thuis in onze woningen. Hierop volgen nog vele generaties. Ook hen 

willen we een thuis bieden. We houden rekening met wensen en behoeften 

van toekomstige huurders. En we sluiten aan bij de demografi sche, 

technische, politieke ontwikkelingen in de stad én op het platteland, en bij 

de actuele klantwensen op het gebied van wooncomfort. We betrekken 

onze huurders bovendien zoveel mogelijk bij de keuzes die we maken. 

Activiteiten 2018
>   We leveren in 2018 106 nieuwe (sociale) huurwoningen op. Daarvoor 

investeren we € 17,7 miljoen.

>   We hebben in voorbereiding 356 nieuwbouw woningen.

>   In 2018 voeren we planmatig onderhoud uit aan 4.800 woningen. 

Daar geven we € 19,5 miljoen  aan uit.

>   In 2018 voeren we groot onderhoud uit aan 48 woningen. 

Daar geven we € 3,4 miljoen aan uit. 

>   In 2018 verduurzamen we 1.544 van onze woningen.

>   We plaatsen bij 1.023 woningen zonnepanelen. Dat kost € 4,1 miljoen.

>   We isoleren 1.075 woningen. Dit behelst een investering van € 3 miljoen.

>   We slopen 88 verouderde woningen.

>   We verkopen 75 woningen, waarvan de huur is opgezegd.

>   We werken voortdurend aan het optimaliseren van onze sturing op de 

ontwikkeling van ons vastgoed.

 Leefbaarheid 

Ook de omgeving van je huis is van invloed op je thuisgevoel. De 

buurman die groet, een nette galerij en een speeltuintje om de hoek. 

Daarom zetten wij ons samen met huurders en partners in voor een 

prettige buurt, waarin mensen naar elkaar omzien.

Activiteiten 2018
>   We zetten middelen in om de leefbaarheid in buurten en wijken te 

verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het ondersteunen van Mijn 

Buurt Assen met kleine en grote sociale en fysieke buurtinitiatieven, 

het opknappen van brandgangen, entrees en portieken (‘Pimp je 

portiek’) en diverse tuinprojecten. 

>   We zetten onze middelen en mensen in waar ze het hardst nodig zijn. 

De Leefbarometer is hierbij een belangrijke leidraad.

>   We zijn herkenbaar in onze aanpak en zijn fl exibel wanneer 

maatwerk gewenst is.

>   We werken altijd samen met bewoners en andere  professionals, omdat 

we samenwerking en integraliteit essentieel vinden als het gaat om 

een leefbare buurt. Dit doen we onder meer door het openen van een 

inloophuis om in gesprek te komen met bewoners.

 Participatie 

Huurders weten zelf het beste wat ze nodig hebben om van hun huis 

een thuis te kunnen maken. Daarom gaan we regelmatig met ze in 

gesprek. We geven onze huurders ruimte en verantwoordelijkheid om 

zaken zelf te regelen en hebben in onze dienstverlening oog voor het 

individu.  

Activiteiten 2018
>   We organiseren over twee onderwerpen BewonersAdviesGroepen 

(BAGs), waarin we samen met huurders in een vroeg stadium 

co-creëren.

>   We betrekken bij steeds meer Groot onderhoudsprojecten onze 

huurders en bieden hen keuzes in bijvoorbeeld de aannemer en 

het soort onderhoud. De aanpak van 171 woningen in het 

Haerenkwartier in Oosterwolde is hiervan een voorbeeld.

>   We continueren onze goede samenwerking met het 

huurdersplatform MEVM.

>   We willen meer huurders betrekken bij ons werk en zetten 

daarom vaker laagdrempelige en meer online-tools in.
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 Bedrijfsvoering 

Duurzame relaties, een solide bedrijfsvoering en een bijdrage aan 

een schone planeet vinden wij vanzelfsprekend.

Activiteiten 2018
>   De verwachte operationele kasstromen leiden in 2018 tot een 

ICR van 1,75.

>   Onze geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten 

bedragen maximaal € 776 per vhe.

>   Vanuit het oogpunt van gemak én doelmatigheid werken we 

aan de verdere digitalisering en automatisering van onze 

interne werkprocessen en dienstverlening aan onze klanten. 

Beveiliging van gegevens heeft daarbij onze volle aandacht. 

Hierbij vormt de geldende wet- en regelgeving én de eigen 

verantwoordelijkheid van onze huurders/woningzoekenden en 

relaties/ketenpartners het uitgangspunt. 

 

 Bijzondere doelgroepen 

Soms heeft iemand permanent of tijdelijk extra hulp nodig. Dit kan 

lichamelijke, psychische, fi nanciële en/of sociale redenen hebben. 

Wij zoeken dan samen naar mogelijkheden om een thuis te creëren. 

Denk hierbij aan woningaanpassingen, het betrekken van 

buurtgenoten en het inschakelen van onze maatschappelijke partners. 

Activiteiten 2018
>   We wijzen maximaal 20% van de vrijgekomen woningen via 

rechtstreekse bemiddeling toe aan bijzondere doelgroepen 

(waaronder urgenten en statushouders), buiten het reguliere 

woonruimteverdeelsysteem om. 

>   We huisvesten statushouders op basis van de taakstelling van de 

gemeenten in ons werkgebied. Onze bijdrage staat hierbij gelijk aan 

ons aandeel in de sociale woningvoorraad per gemeente.

>   We huisvesten medisch urgenten op basis van een externe toetsing 

op medische urgentie, zodat er uniformiteit ontstaat. Wij committeren 

ons aan het gegeven advies.

 Belanghebbenden 

Wij hebben ogen en oren in de wijk, waardoor wij veel opmerken en 

een belangrijke brug kunnen slaan tussen bewoners onderling en 

maatschappelijke organisaties. Wij willen deze brugfunctie goed 

benutten en wonen, welzijn en zorg ontschotten. Wij kijken hierbij over 

eigen grenzen heen en vragen huurders en maatschappelijke partners 

om dit ook te doen. 

Activiteiten 2018
>   We organiseren minimaal twee bijeenkomsten voor (groepen) 

belanghebbenden in ons kantoor, over verschillende onderwerpen.

>   We voldoen aan de vereisten die de Woningwet stelt aan 

samenwerking met gemeenten ten aanzien van prestatieafspraken.

>   We organiseren een masterclass ten behoeve van de 

kennisontwikkeling bij de gemeenteraden die in maart 2018 worden 

gekozen.

>   In iedere gemeente nemen we minimaal drie keer per jaar het 

initiatief tot een bestuurlijk overleg. In iedere gemeente onderhouden 

we actief ambtelijk overleg.

>   Met grote maatschappelijke partners in zorg en welzijn voeren we 

minimaal twee keer per jaar bestuurlijk overleg.
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In 2018 werken we onder andere aan de volgende activiteiten...

PROGRAMMA WONEN, WELZIJN EN ZORG

Hoofddoel

SAMEN MEER MENSEN, OUDEREN EN KWETSBARE 

DOELGROEPEN, GOED THUIS LATEN WONEN.

Verbeterdoelen

OUDERE HUURDERS KUNNEN LANGER 

ZELFSTANDIG BLIJVEN WONEN IN ONZE 

WONINGEN 

WE SPELEN BETER IN OP DE VRAAG NAAR 

WONINGEN VOOR KWETSBARE DOELGROEPEN

ER IS MEER BEGRIP VOOR KWETSBARE 

DOELGROEPEN IN DE WIJK

WE STELLEN ONS NOG MEER DIENSTVERLENEND 

OP WANNEER IEMAND EXTRA ONDERSTEUNING 

KAN GEBRUIKEN

WE BENUTTEN ONZE BRUGFUNCTIE TUSSEN 

BEWONERS ONDERLING EN MAATSCHAPPELIJKE 

ORGANISATIES BETER.

Activiteiten

•    Voor en met inwoners in de wijken, zetten we ons in voor 

begrip en maatschappelijk draagvlak voor kwetsbare 

bewoners, nieuwkomers en ouderen. 

We initiëren trainingen voor statushouders over wonen en 

leven in Nederland, organiseren ontmoetingen met bijzondere 

doelgroepen in onze Buurtinformatiecentra en werken binnen 

het project Weer Thuis aan de huisvesting van ex-GGZ 

cliënten. 

•    We starten met de oriëntatie op aanpassingen aan de woning om 

langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Een pilot met 

thuistechnologie, het testen van verbouwconcepten en het 

aanbrengen van eenvoudige hulpmiddelen in de woning, maken hier 

onderdeel van uit.

•    We werken aan onze eigen mogelijkheden om nog beter om te 

gaan met mensen die kwetsbaar zijn, om onze signalerende rol 

nog beter in te vullen en de samenwerking met 

maatschappelijke partners te verbeteren. Scholing en training 

zijn hierbij een belangrijk onderdeel.

2.2 MEERJARIGE PROGRAMMA’S

In 2018 starten we met het werken in drie meerjarige 

programma’s, te weten ‘Wonen, welzijn en zorg’, ’Duurzaam 

Actium’ en ‘Vernieuwend Actium’. Deze programma’s helpen ons 

invulling te geven aan onze drie pijlers van onze strategische koers 

en om de integraliteit van onze activiteiten te bewaken.

Per programma formuleerden we een hoofddoel met enkele 

verbeterdoelstellingen. De activiteiten in de programma’s dragen 

bij aan het realiseren van één of meerdere verbeterdoelstellingen. 

Typerend voor het werken met programma’s is de diversiteit aan 

werkwijzen; projectmatig werken komt voor naast routinematig 

en improviserend werken. Kort- en langdurende activiteiten lopen 

parallel aan elkaar en wisselen elkaar af. In onze verantwoording 

en sturing houden we rekening met deze dynamiek.
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PROGRAMMA VERNIEUWEND ACTIUM

Hoofddoel 

MEER PLEZIER, LEF, KENNIS EN KUNDE OM TE BLIJVEN 

VERBETEREN VERNIEUWEN

Verbeterdoelen

Activiteiten

•    We organiseren verantwoorde innovatie. We implementeren een 

werkmethode, die ons helpt van ideeën concepten te maken en deze 

tot uitvoering te brengen. 

•    We organiseren activiteiten die de kern van ons werk raken, 

zoals themabijeenkomsten, inspiratiesessies, discussies, 

excursies en kijken documentaires in ons eigen fi lmhuis. 

Hierover gaan we met elkaar in gesprek en we maken samen 

de vertaling naar onze dagelijkse praktijk.

•    We organiseren open innovatie, bijvoorbeeld via denktanks 

met en voor studenten over volkshuisvestelijke thema’s. We 

halen met regelmaat frisse blikken en creatieve breinen in huis 

om ons te laten inspireren.

•    We vormen een trendwatcherteam. Deze houden de actuele 

ontwikkelingen bij.

•    Het leiderschapsprogramma staat in het teken van ruimte geven, 

lef tonen en experimenteren 

PROGRAMMA DUURZAAM ACTIUM

Hoofddoel

MILIEUVRIENDELIJKER WONEN EN WERKEN

Verbeterdoelen

WE HEBBEN EEN DUURZAMERE 

WONINGVOORRAAD 

WE HEBBEN EEN DUURZAMERE 

BEDRIJFSVOERING

MEDEWERKERS EN HUURDERS

GEDRAGEN ZICH MILIEUBEWUSTER

Activiteiten

•    In 2018 stellen we een ‘Routekaart’ op waarin we aangeven hoe Actium 

invulling gaat geven aan het realiseren van een CO2-neutraal woning-

bestand in 2050. We houden hierbij rekening met het Drents 

Energieconvenant waarin gestreefd wordt naar energieneutraal wonen in 

2040. Gelijktijdig doen we in een aantal pilots ervaringen op met 

energieneutraal wonen. 

•     We passen nieuwe technieken toe om onze woningen duurzamer te 

maken. We helpen onze huurders om daar zo optimaal mogelijk gebruik 

van te maken, door ze goed voor te lichten. We zetten hierbij ook 

energiecoaches in.

•    We doen onderzoek naar vormen van groene fi nanciering.

•    We herijken ons fi nancieel beleid en onze rendementseisen. Daarbij hebben 

we in het bijzonder aandacht voor de eventuele gevolgen van groenfi nancie-

ring en van subsidiemogelijkheden voor duurzame investeringen. 

•    We geven bij de inkoop van producten en diensten 

de voorkeur aan duurzame varianten.

•    We dagen onze medewerkers uit om duurzame keuzes te maken in het 

werk. Denk aan vergroening van het reisgedrag door het verbeteren van 

de faciliteiten van het openbaar vervoer en aanschaf van e-bikes, het 

minimaliseren van papierverbruik en de toevoeging van een 

vitaliteitsbudget aan de secundaire arbeidsvoorwaarden voor een gezonde 

levensstijl.

WE SPELEN ADEQUATER EN INTEGRALER 

IN OP ONTWIKKELINGEN

WE INSPIREREN EN BENUTTEN ONS 

NETWERK OM SAMEN MET ONS TE 

VERNIEUWEN

WE ZIJN BETER IN STAAT OM GOEDE IDEEËN 

OP EEN POSITIEVE MANIER UIT TE VOEREN 

WE GEVEN EN NEMEN MEER RUIMTE 

OM TE EXPERIMENTEREN
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3.1 ACTUALITEITEN

Actium heeft in 2018 haar fi nancieel beleid herijkt. Ondanks alle 

wijzigingen in het fi nancieel toezicht in 2017, waaronder de gewijzigde 

waarderingsgrondslagen en de scheiding van de DAEB en de niet-

DAEB-activiteiten, is dit beleid nog steeds van kracht. In afwachting van 

verwachte wijzigingen in het toezichtkader door de Aw en door het WSW 

zal Actium haar fi nancieel beleid ook aanpassen. Op het moment van het 

opstellen van dit jaarplan en de meerjarenbegroting 2018-2022 was het 

aangepaste kader nog niet gereed. De verwachting is dat Actium haar 

fi nancieel beleid in 2018 herijkt. 

Ondanks de scheiding van de activiteiten naar DAEB en niet-DAEB is 

deze begroting grotendeels geconsolideerd opgesteld. In bijlage 4 zijn 

de balans en de kasstroom van de niet-DAEB tak apart weergegeven. 

De geconsolideerde fi nanciële gegevens zijn dit jaar voor het eerst 

gewaardeerd op actuele waarde (jaarplan 2017 op beleidswaarde).  

Het normen kader vanuit ons fi nancieel beleid is waar nodig eveneens 

aangepast naar actuele waarde.

3
FINANCIEEL BELEID
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3.2 FINANCIEEL BELEID

Positionering 

Het huidige fi nancieel beleid is nog gebaseerd op het oude strategisch 

ondernemingsplan 2013-2017. In de nieuwe strategische koers 2018-2021 

streeft Actium ook naar een duurzame bedrijfsvoering om nu, maar 

ook later een thuis te kunnen blijven bieden aan de generaties die nog 

volgen. 

In het strategisch ondernemingsplan 2013-2017 is de positionering van 

Actium op het onderdeel fi nanciën als volgt geduid:

Actium is een fi nancieel solide, professionele en toekomstbestendige 

woningcorporatie die fl exibel inspeelt op:

• ontwikkelingen in haar werkgebied,

• ontwikkelingen in klantvragen,

• ontwikkelingen in het institutionele kader.

Afgeleid van deze positionering is het fi nanciële beleid als volgt 

gedefi nieerd:

Ons fi nancieel beleid heeft ten doel de fi nanciële continuïteit van 

Actium te waarborgen. Het fi nancieel beleid is enerzijds sturend en 

anderzijds randvoorwaardelijk. Daarmee bedoelen we dat het aspect 

fi nanciën niet op zichzelf staat maar onlosmakelijk verbonden is met 

alle bedrijfsactiviteiten. 

De bedrijfsactiviteiten worden gestuurd door de verschillende vormen 

van beleid. Van grote betekenis is het strategisch voorraadbeleid. Het 

grootste deel van ons kapitaal zit immers in onze woningen en heeft 

daar mee de grootste invloed op onze kasstromen. Overige vormen 

van beleid zijn: investeringen, fi nanciering, verhuur, onderhoud en 

organisatie. Het fi nancieel beleid verbindt al ons andere beleid. 

 

 Samenhang 

De verbindingen tussen de diverse beleidsvormen is zichtbaar gemaakt 

in onderstaand overzicht:

 Kaders financieel beleid 

Het hoofddoel van ons fi nancieel beleid is het waarborgen van de 

fi nanciële continuïteit. Die continuïteit borgen we door sturing op onze 

fi nanciële ratio’s. Deze zijn vastgesteld vanuit de volgende subdoelen:

1.    We zetten de kasstromen maximaal in voor de realisatie van onze 

volkshuisvestelijke opgaven.

2.  We dragen zorg voor voldoende solvabiliteit om de fi nanciële 

continuïteit te kunnen waarborgen om daarmee ook fi nancierbaar te 

blijven. 

3.  Het resultaat op onze primaire bedrijfsvoering is positief. We zijn 

fi nancieel in control door het stellen van en sturen op normen voor 

een aantal beïnvloedbare uitgaven, gericht op een passende prijs-

prestatieverhouding.

4.  We streven naar vermogensontwikkeling door te sturen op de 

fi nanciering in relatie tot de waardecreatie. 

5.  We streven naar waardeontwikkeling door het stellen van 

rendementseisen aan investeringen.

Het scheppen van kaders vanuit het fi nancieel beleid heeft als doel om 

richting te geven aan beleid en (meerjaren)plannen en is kaderstellend 

als het gaat om het bepalen van de maximale inzet voor het bereiken 

van de doelen van Actium. Dit is alleen mogelijk wanneer de fi nanciële 

continuïteit kan worden gewaarborgd. 

Ad 1) Maximaal inzetten van de kasstromen

We streven naar het maximaal inzetten van onze kasstromen voor 

de volkshuisvestelijke opgave. Deze opgave bepalen we vanuit het 

strategisch voorraadbeleidsproces (ook wel: portefeuillebeleid). 

Met behulp van het strategisch beleidsinstrument (SBI) beoordelen 

we de haalbaarheid van de gewenste transformatie in onze 

vastgoedportefeuille. Bij eventuele ruimte in de kasstromen zoeken we 

naar realistische invulling van die ruimte. Uitgangspunt is om onze 

kasstromen zo veel mogelijk in te zetten voor onze volkshuisvestelijke 

taak. Dit is een terugkerend proces. De invulling kunnen we vanuit 

verschillende beleidsgebieden vormgeven. 

Bij het maken van de keuzes voor optimale inzet van de kasstromen 

hanteren we de volgende kaders:

ICR (Interest Coverage Ratio, ook wel rentedekkingsgraad) 

DSCR (Debt Service Coverage Ratio, ook wel schulddekkingsgraad) 

ICR

De ICR (rentedekkingsgraad) geeft de mate weer waarin de 

zogenaamde operationele kasstroom (steeds) toereikend is om aan onze 

renteverplichtingen te voldoen. De ICR geeft de verhouding weer tussen 

de operationele kasstroom (waarvan de rentelasten en verkoopresultaten 

geen deel uitmaken) en de rentelasten. De toezichthouders (Autoriteit 

woningcorporaties en het WSW) hanteren een minimum voor de ICR van 

1,4. Actium hanteert een hogere norm om zo extra risico’s op te vangen. 

Deze norm is vastgelegd in het fi nancieel beleid en wordt jaarlijks herijkt. 

DSCR

De DSCR (schulddekkingsgraad) laat zien of een corporatie kan voldoen 

aan de afl ossingsverplichting op vreemd vermogen. De DSCR geeft de 

verhouding weer van de operationele kasstroom (waarvan de rentelasten 

en verkoopresultaten geen deel uitmaken) en de rentelasten met een 

Financieel beleid

Strategisch 

voorraadbeleid

Financierings-

beleid

Treasury- en 
beleggingsstatuut

Investerings-
statuut

Huurbeleid

Kwaliteitsbeleid

Onderhoudsbeleid

Duurzaamheid

Verkoopbeleid

Leefbaarheid

Woningtoewijzing



theoretische afl ossing van 2 procent van de leningenportefeuille. 

Actium hanteert dezelfde interne norm als de norm van de 

toezichthouders. 

Ad 2) Financiële continuïteit

Investeren en fi nanciering, maar ook het eigen vermogen en de 

ontwikkeling daarvan hangen nauw met elkaar samen. Dat heeft 

te maken met de functies die het eigen vermogen vervult. Eigen 

vermogen vervult naast de bufferfunctie een fi nancieringsfunctie. De 

eerste functie spreekt voor zich; als risico’s optreden die nog niet waren 

ingecalculeerd, kan het eigen vermogen worden aangesproken. Van 

de tweede functie wordt gebruik gemaakt bij investeringen in sociaal 

onroerend goed (DAEB-investeringen).

Het eigen vermogen heeft ook een vangnetfunctie. Die vangnetfunctie 

bestaat eruit dat, als de beleidswaarde van een investering toch niet 

dekkend is voor de investeringskosten, er op beheerste wijze additioneel 

gebruik van eigen vermogen kan worden gemaakt.

Het is daarom noodzakelijk een goed inzicht te hebben in de vermogens-

positie en de ontwikkeling daarvan. Ook is het nodig om voor de buffer- 

en fi nancieringsfunctie een minimum niveau te hanteren; alleen voor 

zover het eigen vermogen zich boven die grens begeeft, kan sprake zijn 

van een vangnet, zoals hiervoor beschreven.

 

Solvabiliteit

De fi nanciële continuïteit kan worden weergegeven door middel 

van de ratio solvabiliteit. De solvabiliteit geeft de verhouding weer 

van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. Door 

economische omstandigheden is de borgstelling door het WSW en de 

fi nanciering de laatste jaren onder druk komen te staan. Waardesturing 

in relatie tot fi nancierbaarheid is nog in ontwikkeling. Dit, alsmede het 

aanhouden van een extra buffer om eventuele risico’s op te kunnen 

vangen, is voor ons reden om een hogere buffer aan te houden voor 

het eigen vermogen dan de minimale WSW-eisen. De WSW-norm 

bedraagt 20 procent. Actium hanteert een hogere buffer op basis van 

haar risico-inschatting. Deze norm is vastgelegd in het fi nancieel beleid. 

Financierbaarheid (Loan to Value)

Een andere norm die de (ontwikkeling van de) fi nanciële continuïteit 

weergeeft, betreft de zogenaamde Loan to Value. Met name voor de 

fi nancierbaarheid hanteren we de begrenzing van de Loan to Value. 

Deze ratio geeft de verhouding van het vreemd vermogen weer ten 

opzichte van de materiële vaste activa in exploitatie. Ook hiervoor 

hanteert Actium haar eigen hogere norm, die is afgeleid van de interne 

norm die Actium gebruikt voor de solvabiliteit. 

Ad 3)  Positief resultaat primaire bedrijfsvoering

Het positieve resultaat op de primaire bedrijfsvoering wordt in eerste 

instantie weergegeven door de operationele kasstromen. Aanvullend 

beoordeelt Actium jaarlijks de hoogte van de netto-bedrijfslasten en 

de onderhoudslasten.. De kaderbrief is de start van de planning & 

controlcyclus en geeft richting aan het opstellen van het jaarplan voor 

het aankomende jaar. De (eventueel bijgestelde) normen zijn kaderstellend 

bij het opstellen van het jaarplan en de (meerjaren)begroting. 

Ad 4)  Vermogensontwikkeling (dekkingsratio)

Om te voorkomen dat we te veel vreemd vermogen aantrekken en 

daarmee onze fi nanciële continuïteit in gevaar brengen, stellen we 

een grens aan de hoogte van het vreemd vermogen in relatie tot de 

WOZ-waarde van het bezit. Dit is het fi nancieringsplafond. Deze 

bedraagt onder borging van het WSW 50 procent van de WOZ-waarde 

van het borgbare bezit (enkel DAEB-bezit). Gezien de afhankelijkheid 

van de markt voor de WOZ-waarde, hanteren wij hiervoor een lager 

fi nancieringsplafond. Dit is gelijk aan de norm die het WSW heeft gesteld 

in het Eigen Middelen beleid. Hiermee is er voldoende buffer om tijdig bij 

te sturen bij een (forse) waardedaling van de WOZ-waarden.

Actium levert in de meerjarenbegroting steeds inzicht in de 

vermogensontwikkeling, in getal en grafi sch, over een periode van 

tenminste vijf jaar. Het effect van investeringen en plannen daartoe 

worden aldus systematisch beoordeeld in meerjarenperspectief. Alleen 

dan kan tot een afgewogen keuze worden gekomen (afweging van 

diverse alternatieven).

De normen die wij hanteren voor de bovenstaande ratio’s zijn weer-

gegeven in paragraaf 3.5. Daar wordt ook vermeld welke normen de 

externe toezichthouders hanteren. 

 

Ad 5)  Rendementseisen investeringen 

We streven naar het maximaal inzetten van onze middelen voor de 

volks huisvestelijke opgave. Deze opgave bepalen we vanuit het strategisch 

voorraadbeleidsproces. Investeringsbeslissingen plaatsen we voornamelijk 

in het licht van de volkshuisvestelijke belangen. 

Die eisen een zeker strategisch voorraadbeleid (SVB).  Eén van de middelen 

van het SVB voor het invullen van de volkshuisvestelijke opgave is het 

doen van investeringen.  Onder investeringen verstaat Actium:

• nieuwbouw;

• aankoop;

• groot onderhoud

Vanuit de investeringszijde geldt het volkshuisvestelijke beleid. De 

begrenzing van de mogelijkheden wordt door dit fi nanciële beleid 

bepaald, alsmede door het investeringsstatuut. Het investeringsstatuut is 

het toetsingskader voor investeringen, waarin aanvullende kaders zijn 

geschept voor investeringsbesluiten.

De rendementseisen zijn vastgelegd in het investeringsstatuut. Deze 

wordt indien nodig jaarlijks herijkt. Het gemiddelde van de optelsom van 

de gedifferentieerde rendementen per product dient te voldoen aan de 

rendementseis op het totaalniveau. Dit wordt geborgd door op voorhand 

te sturen op de investeringsopgave met betrekking tot nieuwbouw van 

sociale huurwoningen. Bij het vaststellen van de (meerjaren)begroting 

dient de investeringsopgave getoetst te zijn aan de dan geldende 

rendementseis. 

In het investeringsstatuut zijn de rendementseisen vastgelegd. 
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3.3   FINANCIËLE KADERS STRATEGISCH 
VOORRAADBELEID

Het maximaal inzetten van de kasstromen voor het realiseren 

van de wensportefeuille, optimaliseren we met behulp van het 

model SBI (=Strategische Beleidsinstrument). Vanuit de huidige 

portefeuille bepalen we welke portefeuillestrategie nodig is om de 

gewenste vastgoedportefeuille te realiseren. Dit zetten we af tegen de 

kasstroomgrenzen. Als blijkt dat er nog ruimte is, worden door middel 

van ‘trial en error’ verschillende scenario’s doorgerekend. Zo komen 

we tot een maximale inzet van onze portefeuille ten gunste van onze 

volkshuisvestelijke doelstellingen, binnen de gestelde kaders ter behoud 

van onze fi nanciële continuïteit. Dit is een terugkerend proces. 

De kaders die we hanteren bij de keuzes die we maken in het SVB-

proces zijn logischerwijs herleidbaar uit ons fi nancieel beleid en worden 

in eerste instantie bepaald door de volgende ratio’s:

• ICR

• DSCR

• Solvabiliteitsratio

Voor de lange termijn consequenties wordt ook de ontwikkeling 

van de volgende ratio’s beoordeeld en ingekaderd door de eigen 

normen ten aanzien van: 

Loan to Value

Dekkingsratio

3.4  FINANCIERINGSBELEID 

Voor een kapitaalintensieve organisatie is het, om de fi nanciële 

continuïteit te blijven waarborgen, ook van belang om de juiste keuzes 

te maken in de fi nanciering van onze activiteiten. 

Ons fi nancieringsbeleid kent de volgende subdoelstellingen: 

•  blijvend toegang tot de geld- en kapitaalmarkt om te voldoen aan de 

betalingsverplichtingen en de mogelijkheid om nieuwe projecten te 

fi nancieren;

• de identifi catie en het beheersbaar houden van risico’s. 

Financiering en fi nancierbaarheid voeren we uit onder de 

regeling van het treasury- en beleggingsstatuut. Uitgangspunt 

voor het Treasury- en beleggingsstatuut is het voldoen aan de 

WSW-voorschriften. Ons primaire doel is het minimaliseren van de 

gemiddelde vermogenskostenvoet en het egaliseren van renterisico’s 

in de tijd. De normen die we hanteren bij het uitvoeren van ons 

fi nancieringsbeleid zijn gelijk aan de normen van ons fi nancieel beleid.

Kasstromen 

Actium is voor de fi nanciering van de bedrijfsactiviteiten, dus ook 

investeringen, voor een belangrijk deel aangewezen op vreemd 

vermogensverschaffers. Meestal zijn dat de BNG en de Waterschaps-

bank. Verschaffers van vreemd vermogen zijn daartoe alleen bereid 

als er voldoende vertrouwen is dat Actium steeds in staat is om aan de 

rentebetalingen en afl ossingen) te voldoen. Bij dat vertrouwen speelt 

het WSW een belangrijke rol. Daarom wordt in dit statuut, waar 

nodig, op parameters van het WSW aangesloten. 

Veruit de belangrijkste eis is de kasstroomtoets. Jaarlijks voert 

het WSW een toets uit op de bij Corpodata ingediende informatie 

(dPi). De toets laat zien in hoeverre de zogenaamde operationele 

kasstroom voor de komende vijf jaar (steeds) toereikend is om rente-

verplichtingen te voldoen. Het gaat hier om prognosegegevens die 

uiteraard zo realistisch mogelijk moeten zijn. Het WSW hanteert 

derhalve voor de ICR een minimale norm van 1,4. 

Daarnaast beoordeelt het WSW de verhouding van het vreemd 

vermogen ten opzichte van de materiële vaste activa in exploitatie, 

gemeten naar de bedrijfswaarde (Loan to Value). Doorgaans is een 

verhouding tot maximaal 75% toelaatbaar. Een hoger percentage zet 

de operationele kasstroom en daarmee de fi nancierbaarheid van de 

bedrijfs activiteiten onder druk.

Het WSW geeft een borgingsplafond af voor drie jaar dat gebaseerd is op 

de bij Corpodata ingediende informatie (dPi). Dit borgingsplafond geeft 

per jaar aan wat Actium maximaal aan geborgde leningen mag hebben 

uitstaan bij het WSW.  

Financiering niet-DAEB-activiteiten

Actium investeert in principe niet in niet-DAEB-activiteiten. Desondanks 

is in het fi nancieel beleid wel uiteengezet hoe Actium omgaat met 

de eventuele fi nanciering van niet-DAEB-activiteiten. Omdat dit de 

komende jaren niet is voorzien, wordt dit hier verder niet toegelicht maar 

wordt verwezen naar het fi nancieel beleid. 

 

Operationele 
uitgaven

Operationele 
inkomsten

Investeringen

Loan to Value

Dekkingsratio

ICR DSCR

Operationeel
saldo

Afl ossingen Financiering

Strategisch voorraadbeleid

Iteratief proces

Solvabiliteitsratio
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3.5  NORMEN FINANCIËLE RATIO’S

Actium hanteert de volgende normen voor de fi nanciële ratio’s. 

De normen van de externe toezichthouders (WSW en Aw) zijn ook 

opgenomen. De eigen interne normen worden jaarlijks geactualiseerd 

en in een apart hoofdstuk van de MJB vastgelegd. 

De interne normen zijn minimaal gelijk aan de externe normen. 

In het fi nancieel beleid is de onderbouwing van de interne normen 

weer gegeven, voor zover de interne normen afwijken van de externe 

normen.

                                                         DAEB niet-DAEB

Defi nitie Norm extern Norm intern Norm extern Norm intern

Interest Coverage Ratio (ICR) min 1,4 min 1,6 min 1,8 min 1,8

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) min 1,0 min 1,0 min 1,0 min 1,0

Loan to Value 

Maximaal percentage v.d. nominale schuld t.o.v.  max 75% max 65% max 75% max 65%

bedrijfswaarde van het bezit    

Solvabiliteit 

Minimaal percentage o.b.v. eigen vermogen minus    

Volkshuisvestelijke bestemming en balanstotaal minus onbekend onbekend onbekend onbekend  

Volkshuisvestelijke bestemming     

   

Dekkingsratio 

Maximaal percentage t.o.v. de WOZ-waarde van het  max 50%  max 40%  max 50%  max 40% 

bij het WSW ingezette onderpand    

 

                                                         DAEB niet-DAEB

Defi nitie Norm extern Norm intern Norm extern Norm intern

 min 1,4 min 1,6 min 1,8 min 1,8

 min 1,0 min 1,0 min 1,0 min 1,0

Maximaal percentage v.d. nominale schuld t.o.v.  max 75% max 65% max 75% max 65%

bedrijfswaarde van het bezit    

Minimaal percentage o.b.v. eigen vermogen minus    

    

   

Maximaal percentage t.o.v. de WOZ-waarde van het  max 50%  max 40%  max 50%  max 40% 

bij het WSW ingezette onderpand    

                                                         DAEB niet-DAEB

Defi nitie Norm extern Norm intern Norm extern Norm intern

 min 1,4 min 1,6 min 1,8 min 1,8

 min 1,0 min 1,0 min 1,0 min 1,0

Maximaal percentage v.d. nominale schuld t.o.v.  max 75% max 65% max 75% max 65%

bedrijfswaarde van het bezit    

onbekend onbekend onbekend onbekend  

    

Maximaal percentage t.o.v. de WOZ-waarde van het  max 50%  max 40%  max 50%  max 40% 

bij het WSW ingezette onderpand    

4
VERMOGENSONTWIKKELING
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In dit hoofdstuk geven we inzicht in de ontwikkeling van het eigen 

vermogen (solvabiliteit), de Loan to Value (LTV) en de rentedekkingsgraad 

(ICR) in relatie tot diverse scenario’s. In de grafi eken geven we ook 

inzicht in de vereiste minima (eigen vermogen en ICR) en de maximaal 

toelaatbare Loan to Value. Die normering staat in hoofdstuk 3. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de fi nanciële ratio’s voor de 

komende vijf jaar:

Financiële kaders 2018 2019 2020 2021 2022

ICR  1,75 1,72 1,55 1,67 1,85

DSCR 1,86 1,86 1,91 2,01 1,94

Loan to Value 58% 58% 58% 58% 57%

Solvabiliteit 55% 53% 51% 49% 49%

Dekkingsratio 23% 23% 23% 24% 24%

De ICR over de komende vijf jaar is gemiddeld 1,71.

 Uitgangspunten 

De begroting is gemaakt op basis van de volgende uitgangspunten:

•    De verhuurdersheffi ng bedraagt 0,591 procent van de WOZ-waarde.

•    De huurverhoging is infl atievolgend +0,5 procent (inclusief 

harmonisatie).

•    Voor de jaren 2018 t/m 2021 is rekening gehouden met een 

saneringssteun van 1% van de huuropbrengsten.

•     De mutatiegraad van woningen is gemiddeld 8 procent voor de jaren 

2018 t/m 2022.

•    Portefeuillemutaties voeren we uit volgens ons SVB (sloop, nieuwbouw, 

groot onderhoud).

•    We verkopen gemiddeld 75 woningen per jaar.

•     Onderhoud voeren we uit volgens de meest recente versie van de 

meerjarenonderhoudsbegroting. 

•    De vennootschapsbelasting bedraagt conform de fi scale planning 

gemiddeld voor de jaren 2018 t/m 2022 € 5 mln per jaar. Bij de 

berekening is rekening gehouden met het nieuwe regeerakkoord. 

Scenario 1, rente + 0,5 procent

In dit scenario komt tot uitdrukking wat het effect op de vermogens-

ontwikkeling en ICR-ontwikkeling is van een structurele jaarlijkse 

verhoging van de rente van nieuwe leningen en bij conversie van 

0,5% per jaar. 

Scenario 2, infl atie - 0,5 procent

In het basisscenario rekenen we met een basisinfl atie die oploopt van 0,94 

procent in 2018 tot 2 procent vanaf 2023. In deze vermogensontwikkeling 

en ICR-ontwikkeling komt het effect van een 0,5 procent lagere infl atie 

tot uitdrukking.

Scenario 3, huurbeleid infl atie + 0 procent

In het basisscenario rekenen we met een huurbeleid van infl atie 

+ 0,5%. In dit scenario komt tot uitdrukking wat het effect is op de 

vermogensontwikkeling en de ontwikkeling van de ICR bij een 

huurbeleid van infl atie + 0%.

Scenario 4, Worst case

Het slechts denkbare scenario is dat alle bovenstaande scenario’s zich 

gelijktijdig voordoen.

De volgende drie grafi eken laten zien wat de meerjarige gevolgen zijn 

van de verschillende scenario's voor de volgende fi nanciële kengetallen:

• ICR (rentedekkingsgraad)

• Loan to Value

• Solvabiliteit (vermogensontwikkeling)

ICR   

   2018   2019   2020   2121 2022

2,0

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

Ontwikkeling ICR (rentedekkingsgraad) voor de komende 5 jaar

Legenda
- Basis 
- Scenario 1  Rente + 0,5%
- Scenario 2  Infl atie  - 0,5%
- Scenario 3  Huurbeleid infl atie 0,0%
- Scenario 4  Worst case
- Norm
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LTV   

     2018   2019   2020   2121 2022

75%

70%

65%

60%

55%

50%

45%

Ontwikkeling Loan to Value voor de komende 5 jaar

Solvabiliteit   

     2018   2019   2020   2121 2022

56%

55%

54%

53%

52%

51%

50%

49%

48%

47%

46%

Ontwikkeling solvabiliteit (vermogensontwikkeling) 

voor de komende 5 jaar

5
RISICOPARAGRAAF

Legenda
- Basis 
- Scenario 1  Rente + 0,5%
- Scenario 2  Infl atie  - 0,5%
- Scenario 3  Huurbeleid infl atie 0,0%
- Scenario 4  Worst case
- Norm



Actium heeft een duidelijke strategie 

om haar volkshuisvestelijke doelen te 

realiseren. Hierbij is het aangaan van 

risico’s onvermijdelijk. De directeur-

bestuurder is eindverantwoordelijk 

voor het bepalen wat daarbij maximaal 

acceptabel is, oftewel welk risico-

niveau acceptabel is. Met behulp van 

risico management wordt inzichtelijk 

gemaakt welke risico’s we lopen en welke 

maatregelen we treffen om deze risico’s te 

beperken tot een aanvaardbaar niveau. 

 Risicobereidheid 

Actium is van oudsher een risicomijdende corporatie. Dat is zichtbaar 

in de huidige gezonde fi nanciële positie. Wij proberen risico’s zoveel 

mogelijk te beperken, mits de (kosten van de) beheersmaatregelen 

in een gezonde relatie staan tot de hoogte van de mogelijke risico’s. 

Deze lage risicobereidheid vertaalt zich onder meer in het aanhouden 

van een hogere fi nanciële buffer dan voorgeschreven door externe 

toezichthouders en een voorkeur voor een zekere bedrijfsvoering 

boven eventuele resultaatmaximalisatie. Dit heeft onder meer geleid 

tot aanpassing van het fi scaal beleid, waarbij zekerheid in uitgaven 

overheerst.

We werken in een wereld waarin veel verandert als het gaat om 

toezicht en wet- en regelgeving. Ook spelen er maatschappelijke 

ontwikkelingen die direct of indirect invloed hebben op ons beleid.  

Dat brengt risico’s met zich mee. Dit jaarplan maakten we met 

kennisneming van de laatste bekende ontwikkelingen. 

5.1  MISMATCH VRAAG EN AANBOD
De vraag naar sociale huurwoningen is in toenemende mate lastig te 

voorspellen. Naast de demografi sche ontwikkelingen spelen andere, 

steeds meer onvoorspelbare factoren hierbij een rol:

•  Passend toewijzen

•   Huisvesting bijzondere doelgroepen (uitstroom geestelijke 

gezondheidszorg, statushouders)  

•  Ontwikkelingen in de zorg
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 Passend toewijzen 

Wij voorzien dat door het passend toewijzen de wachttijd voor 

woningen in de huurprijsklasse goedkoop en betaalbaar toeneemt. 

In 2015 pasten wij daarom ons huurbeleid al aan en werken we 

met het zogenaamde streefhuurbeleid, dat jaarlijks wordt herijkt. 

Dankzij dit beleid classifi ceerden we een groter aantal sociale 

huurwoningen in de huurprijsklasse goedkoop en betaalbaar. 

Daarmee verwachten we de toename van de wachttijden te 

beperken of te voorkomen. 

 Huisvesting bijzondere doelgroepen 

Als gevolg van het scheiden van wonen en zorg ontstaat meer vraag 

naar sociale huurwoningen voor mensen met psychische problemen 

of licht verstandelijke beperkingen. Ons aanbod voldoet qua type, 

kwaliteit en huurprijs niet altijd aan de gewenste vraag. Dat is een 

risico. Ook voorzien we mogelijke risico’s ten aanzien van leefbaarheid 

in wijken en dorpen. Vooral op plekken waar deze groep mensen 

onvoldoende begeleiding krijgt in het zelfstandig wonen. 

Wij monitoren de vraag, de wachttijden en de leefbaarheid. 

Zo hopen we eventuele problemen op tijd te signaleren 

om daarop te anticiperen. Met zorgpartijen maken we 

afspraken over de locatie (spreiding) waar deze doelgroep 

kan worden gehuisvest en over de ondersteuning van deze 

groep huurders door zorgpartijen. 

De onzekere stroom vluchtelingen, en daarmee de 

mogelijke toename van het aantal statushouders, 

kan zorgen voor een toenemende vraag naar sociale 

huurwoningen. Hierdoor kunnen langere wachttijden 

voor onze reguliere woningzoekenden ontstaan vanwege 

de voorrang aan statushouders. Naast het bewaken van 

de wachttijden onder onze reguliere woningzoekenden, 

onderzoeken we of en hoe we ons aanbod beter kunnen 

afstemmen op de eventueel toenemende vraag van 

statushouders. 

 Ontwikkelingen in de zorg 

Ruim achthonderd eenheden zijn gesitueerd in 

verzorgingshuizen of bijzondere woonvormen. 

Zorgconcepten en regelgeving op dat gebied 

veranderden de laatste jaren sterk. Dat brengt 

voor corporaties, en daarmee ook voor ons, de 

nodige verhuurrisico’s met zich mee. Hierop voeren 

we actief beleid door onder meer waar mogelijk 

risicovol vastgoed af te stoten dan wel door middel 

van gedeeld eigendom het vastgoedrisico te 

delen. Met zorgpartijen hebben we vaker overleg 

om tot een gedeelde visie op zorg en wonen te 

komen. Zo kunnen we eerder inspringen op de 

ontwikkelingen in de vraag naar zorg-gerelateerd 

vastgoed. 
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5.2  DUURZAAMHEID

In ons huidige beleid houden we rekening met investeringen in 

duurzaamheid. We zien in toenemende mate de druk vanuit de samen-

leving en onze stakeholders op een nog grotere investerings opgave in 

duurzaamheid op ons afkomen. Een verhoging van de opgaven op het 

gebied van het verduurzamen van ons bezit lijkt op dit moment noch 

fi nancieel, noch technisch (naar de huidige stand van de techniek) 

haalbaar. Dit kan ons imago op het gebied van duurzaamheid en 

betaalbaar heid schaden. Het spreekt 

voor zich dat duurzaamheid ook in onze 

strategische koers een belangrijk aandeel 

heeft. Op dit moment is het nog niet 

mogelijk om de noodzakelijke werkzaam-

heden die nodig zijn voor onze lange 

termijn duurzaamheidsambities voor de 

langere periode hard in te rekenen. 

5.3   VERHUURDERHEFFING, 
SANERINGSHEFFING EN OVERIGE 
HEFFINGEN

Vanaf 2013 betalen alle corporaties een verplichte verhuurder-

belasting over hun woningbezit. Vanaf 2014 kwam daar de 

sanerings  heffi ng bij. Met ingang van 2015 betalen corporaties ook een 

bijdrage voor de kosten van het toezicht door de Autoriteit woning-

corporaties (Aw). In onze meerjarenbegroting houden we rekening 

met het afdragen van deze heffi ngen. De hoogte van de heffi ngen 

wordt jaarlijks herzien. Deze kostenposten, die een aanzienlijk deel 

van onze lasten uitmaken, zijn daarmee een onzekere factor in onze 

meerjarenbegroting. Voor 2018 schatten wij de genoemde bijdragen 

aan de heffi ngen op € 10,8 miljoen. 

De komende jaren kunnen corporaties aanspraak maken op 

een korting op de verhuurderheffi ng bij het doen van bepaalde 

nieuwbouw  investeringen. Actium verwacht vanuit haar projecten-

portefeuille aanspraak te maken op een aanzienlijke korting. De 

looptijd en defi nitieve verrekening is echter onderhevig aan de 

jaarlijks opnieuw vast te stellen regelgeving en daarmee enigszins 

onzeker. 

De saneringsheffi ng is voor de jaren 2018 en verder ingerekend voor 

1% van onze huuropbrengsten (circa € 1 miljoen). De verwachting is 

dat er de komende jaren nog een beroep zal worden gedaan op een 

bijdrage in de saneringsheffi ng. 

Teneinde eventuele forse stijgingen van deze heffi ngen te kunnen 

opvangen zonder direct drastische maatregelen te hoeven nemen, 

hanteren wij hogere buffers voor onze ICR en solvabiliteit dan 

voorgeschreven door de toezichthouders.

5.4   VENNOOTSCHAPSBELASTING- 
CONSEQUENTIES REGEERAKKOORD

Sinds 2008 betalen woningcorporaties verplicht vennootschaps-

belasting. Tot en met 2014 hebben we de belastingdruk op nihil 

weten te houden door toepassing van fi scale faciliteiten. De 

fi scale wet- en regelgeving bepaalt onze mogelijkheden. Deze 

wet- en regel geving verandert regelmatig. Vooral de effecten 

van het regeer akkoord op de fi scaliteiten kan voor Actium een 

behoorlijk negatief effect geven voor wat betreft de belastingdruk. 

De voordelen van de aangekondigde verlaging van het tarief 

van de vennootschapsbelasting worden teniet gedaan door de 

renteaftrekbeperking. Per saldo zal de belastingdruk voor Actium 

enkel toenemen, is de verwachting, met naar schatting zo’n € 1,1 

miljoen per jaar. 

Een risico’s dat verder van invloed is op de belastingdruk van 

Actium is de ontwikkeling van de WOZ-waarderingen. Deze is 

lastig te voorspellen en daarmee een onzekere factor. 

5.5  RENTESTAND

Woningcorporaties zijn kapitaalintensieve ondernemingen. 

De rentelasten vormen een omvangrijke post in onze winst- en 

verliesrekening. Wijzigingen in de rentestand kunnen daarom tot 

afwijkingen leiden in de realisatie van die baten en lasten. Naast de 

invloed van de kapitaalmarkt kan het voornemen van het kabinet om 

een eigen risico op te nemen voor fi nanciers, in relatie tot het WSW, 

de rentelasten negatief beïnvloeden. Dat eigen risico betekent in de 

praktijk dat een deel van de leningen zonder borgstelling gefi nancierd 

moet worden. Het kabinet wil hiermee bereiken dat geldverstrekkers 

risico’s met een kritische blik beoordelen en de voortgang monitoren 

om budgettaire schade te vermijden. Het invoeren van een extra eigen 

risico voor banken kan zeer negatieve effecten hebben op de prijs en 

beschikbaarheid van kapitaal voor de woningcorporaties. 

Wij proberen de risico’s van renteschommelingen te beheersen 

binnen de mogelijkheden die we vanuit wet- en regelgeving hebben. 

Ons fi nancieel beleid bepaalt, samen met de afspraken die zijn 

vastgelegd in het treasury- en beleggingsstatuut, de kaders van onze 

fi nancieringsactiviteiten. Daarin zijn allerlei waarborgen gesteld die de 

risico’s van fi nanciering zoveel mogelijk beperken. Voorbeelden van 

die waarborgen zijn onder andere maximaal renterisicopercentage, 

voldoende spreiding van afl ossingsverplichtingen, voldoende 

fl exibiliteit in rentevaste periodes, maximale borging. 
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5.6   BESCHIKBAARHEID BOUWGROND 
SOCIALE WONINGBOUW

Nieuwbouw door uitbreiding is alleen mogelijk indien hiervoor 

voldoende grondposities beschikbaar zijn of komen, die voor 

sociale woningbouw in aanmerking komen voor de daarvoor 

afgesproken grondprijzen. We zien in toenemende mate dat dit soort 

gronden onvoldoende beschikbaar worden gesteld ten gevolge van 

verlieslatende grondposities. Indien deze trend blijft voortduren, zien 

we een risico voor tijdige uitvoering van onze nieuwbouwplannen 

daar waar het uitbreiding betreft. Om dit risico te minimaliseren 

treden we in overleg met gemeenten en nemen we het voortouw 

in het acquireren van grondposities van gemeenten teneinde onze 

bod aan gemeenten te kunnen realiseren. Hiervoor nemen we in 

prestatieafspraken een extra passage op inzake het aanbieden van 

voldoende bouwgrond door de gemeenten. 

5.7  INFORMATIEBEVEILIGING

Cybercriminaliteit vormt in toenemende mate een risico voor 

de beschikbaarheid, continuïteit en betrouwbaarheid van de 

geautomatiseerde gegevensverwerking in combinatie met de toename 

van digitale oplossingen (zoals de I-website en het klantvolgsysteem). 

Risico’s in het betalingsverkeer op ongeoorloofde onttrekkingen van 

fi nanciële middelen of het onttrekken van persoonsgegevens of andere 

vertrouwelijke gegevens nemen toe. In 2018 gaan we,  op basis van 

geldende wet- en regelgeving, door met de implementatie van ons 

informatiebeveiligingsbeleid. 

6
BEGROTING
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Dit kan een investering zijn in geld, vanuit het individueel 

loopbaanontwikkelingsbudget (ILOB), tijd en/of energie, maar ook 

in het toepassen van opgedane kennis en vaardigheden en het 

overdragen van kennis aan anderen. Op deze manier nemen zowel 

Actium als de medewerker een gedeelde verantwoordelijkheid voor de 

(loopbaan)ontwikkeling van de medewerker. 

Uitgebreide informatie vind je in het opleidingsbeleid van Actium. 

Voor 2018 verwachten wij € 283k uit te geven aan opleidingen. 

Een deel van de opleidingskosten wordt gefinancierd vanuit het 

individuele loopbaanbudget (ILOB). Jaarlijks wordt voor iedere 

medewerker een bedrag gereserveerd voor het ILOB, tenzij het 

maximale budget is bereikt. In onderstaande tabel staat per sector  

het begrote bedrag aan opleidingen. 

  Uitgave opleidingen 

Sector bedragen x € 1.000

Directie 17

Klant & Strategie 130

Vastgoed 27

Finance & Control 51

Bedrijfsdiensten 58

Totaal 283

Stages

Wij geloven in ontwikkeling. Niet alleen van onze eigen medewerkers. 

Wij willen ook bijdragen aan de ontwikkeling van onze toekomstige 

medewerkers. Hiervoor bieden wij stageplekken aan scholieren 

en studenten. Deze stagiaires zijn werkzaam op diverse afdelingen 

binnen onze organisatie.

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid voor werkervaringsplaatsen 

aan medewerkers van andere organisaties of werkzoekenden die 

ervaring op willen doen in een functie of een afstand hebben tot de 

arbeidsmarkt.  

Ziekteverzuim

Voor 2017 streven we naar een ziekteverzuimpercentage van 

maximaal 4%. 

6.1 INLEIDING

Vanaf 2018 gaat Actium intern sturen op de kasstromen en niet langer 

op de winst & verlies. Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de 

werkelijke uitgaven en opbrengsten per periode. Het overzicht bestaat 

uit een kasstroom uit operationele activiteiten (basis voor de ICR), 

een kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten en een kasstroom uit 

financieringsactiviteiten.

6.2 ORGANISATIE

Onze doelen voor 2018 realiseren we samen. Met hoeveel collega’s 

we dit gaan doen, leggen we vast in de begroting. Voor 2018 begroten 

wij een bezetting van 144,5 FTE.

Sector  Begrote bezetting 2018

Directie 2

Klant & Strategie 78,3

Vastgoed 22,9

Finance & Control 16,4

Bedrijfsdiensten 24,9

Totaal 144,5

Opleidingen

We zien de wereld om ons heen veranderen. Ontwikkelingen 

volgen elkaar in een steeds sneller tempo op. Dit heeft gevolgen 

voor de inhoud van ons werk, maar ook hoe wij ons werk doen. 

Het is belangrijk dat wij daarop blijven anticiperen. Om onze 

volkshuisvestelijke opgaven te realiseren is het nodig dat we bijblijven 

in het vakgebied en werken aan competenties, zoals persoonlijk 

leiderschap, verantwoordelijkheden geven en nemen en een 

klantgerichte houding. 

Wij stimuleren onze medewerkers met een veilig leerklimaat, 

financiële middelen en andere faciliteiten om zich te ontwikkelen 

naar het noodzakelijke niveau voor de eigen functie of voor 

een andere functie binnen of buiten de organisatie. Daar 

tegenover verwachten we een investering van de medewerker. 
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6.3.  KASSTROOMOVERZICHT 2018      

Bedragen x € 1.000   

Operationele activiteiten Begroting 2018 Prognose 2017   
Ontvangsten:    
Huren 95.800 95.510
Vergoedingen - kosten servicecontracten 246 250
Overige bedrijfsontvangsten 152 649
Saldo ingaande kasstromen 96.198 96.409
Uitgaven:   
Personeelsuitgaven 10.685 11.153
     Lonen en salarissen 7.556 7.911
     Sociale lasten 1.232 1.252
     Pensioenlasten 997 1.064
    Overige personeelskosten 900 926
Onderhoudsuitgaven 33.863 32.956
     Planmatig onderhoud 24.961 23.806
     Contract onderhoud 3.155 3.203
     Serviceonderhoud 2.835 2.915
     Mutatieonderhoud 3.159 3.341
     Overig onderhoud  605 641
     Onderhoudslasten werkapparaat -853 -950
Overige bedrijfsuitgaven 10.670 10.260
     Kosten RvC 129 127
     Huisvesting 321 349
     Algemene kosten 2.258 2.152
     Automatisering 1.721 1.439
     Belastingen en verzekeringen 4.980 4.836
     Overige bedrijfslasten (excl. leefbaarheid) 1.261 1.357
Rente-uitgaven -/-opbrengsten 14.728 14.863
Verhuurderheffing 9.539 9.274
Saneringssteun 914 953
Leefbaarheid 555 485
Vpb 4.230 1.739
Saldo uitgaande kasstromen 85.184 81.683

Kasstroom uit operationele activiteiten 11.014 14.726

 Begroting 2018 Prognose 2017   

(Des)investeringsactiviteiten    

MVA ingaande kasstroom    

Verkoopontvangsten bestaande huurwoongelegenheden 9.103 9.685

Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet woongelegenheden 340 1.296

Verkoopontvangsten grond 970 32

Tussentelling ingaande kasstroom MVA 10.413 11.013

MVA uitgaande kasstroom    

Nieuwbouw huurwoongelegenheden te borgen door WSW 37.265 15.487

Woningverbetering/Upgrading woningen te borgen door WSW 7.595 10.458

Investeringen overig bezit te borgen door WSW 482 447

Verkoopkosten 804 716

Tussentelling MVA uitgaande kasstroom  46.146 27.108

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -35.733 -16.095

FVA     

Ontvangsten 0 0

Uitgaven 1.449 10

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA -1.449 10

Kasstroom uit (des)investeringen -37.182 -16.105

Financieringsactiviteiten    

Ingaand    

Nieuwe leningen 16.630 8.000

Storting roll-overs/reeds aangegaan 5.000 0

Uitgaand    

Aflossing leningen 1.564 5.162

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 20.066 2.838  

Mutatie liquide middelen -6.102 1.459   
Liquide middelen per 1-1 12.602 11.143

Liquide middelen per 31-12 6.500 12.602
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Vergoedingen – lasten servicecontracten

Voor de levering van goederen en diensten sluiten we 

servicecontracten af. Denk aan schoonmaakkosten of 

energiekosten. Deze contractkosten brengen we bij de maandelijkse 

huur als voorschot in rekening. De servicecontracten zijn onder te 

verdelen in verrekenbare en niet verrekenbare vergoedingen. In 

het geval van verrekenbare vergoedingen vindt na afl oop van het 

jaar een verrekening plaats voor de werkelijk gemaakte kosten. De 

totale opbrengsten zijn begroot op € 2.808k, de lasten op € 2.562k, 

dit geeft een resultaat van € 246k.

Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten worden toegerekend aan het 

verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Dit betreft onder 

andere inschrijfgelden, onderhoudskosten voor rekening huurder, 

vergoedingen VvE-beheer en andere niet structureel voorkomende 

opbrengsten uit de normale bedrijfsvoering.

De belangrijkste posten zijn (bedragen x € 1.000):

Inschrijfgeld 40

Vergoeding administratie- en toezichtskosten 84

Overige   28

Totaal 152

 OPERATIONELE ACTIVITEITEN – UITGAVEN 

Personeelsuitgaven

De formatie voor 2018 is gesteld op 144,5 FTE. De gemiddelde loonkosten 

(excl. overige personeelslasten en vergoedingen stagiaires) per 

medewerker komen uit op een bedrag van € 68k. 

Lonen en salarissen

Onder deze post worden de lonen en salarissen van het personeel, de 

kosten van inhuur en ontvangen ziektegelden verantwoord. Lonen en 

salarissen berusten op de overeengekomen arbeidsvoorwaarden. Voor 

de kasstroom 2018 is een uitgave begroot van € 7.556k. Hiervan is € 262k 

begroot voor inhuur personeel. 

Sociale lasten

De sociale lasten hebben betrekking op verschuldigde premies aan de 

belastingdienst en worden volgens de arbeidsvoorwaarden verwerkt. 

Voor de kasstroom 2018 is een uitgave begroot van € 1.232k.

Pensioenlasten

De pensioenlasten hebben betrekking op verschuldigde premies aan 

het pensioenfonds. Deze premies worden als last verantwoord zodra ze 

verschuldigd zijn. Actium heeft geen verdere verplichtingen uit hoofde 

van haar pensioenregeling anders dan de betaling van de premies. In het 

geval van een tekort bij het pensioenfonds, waar de pensioenregeling 

is ondergebracht, bestaat geen verplichting tot het voldoen van 

aanvullende bijdragen, anders dan het voldoen van hogere toekomstige 

premies. Voor de kasstroom 2018 is een uitgave begroot van € 997k.

6.4  TOELICHTING PER POST 2018

 OPERATIONELE ACTIVITEITEN - 
ONTVANGSTEN 

Huuropbrengsten

Deze post betreft de te ontvangen huuropbrengsten, exclusief 

de van huurders te ontvangen vergoedingen voor levering van 

goederen en diensten (opbrengst servicecontracten) en verminderd 

met de derving wegens leegstand. De huren zijn onderworpen aan 

overheidsvoorschriften rondom de jaarlijkse huurverhoging (voor 

woningen, woonwagens, standplaatsen, parkeergelegenheden en 

bergingen per 1 juli).

Bij in exploitatieneming wordt de huurprijs vastgesteld op basis 

van interne uitgangspunten en volgens van toepassing zijnde 

wettelijke voorschriften. Overig vastgoed kent net als woningen 

een huurverhoging per 1 juli of, waar van toepassing, verhoging per 

contractueel vastgelegde datum.

Het gaat hier om de huuropbrengsten gebaseerd op de prognose 2017 

en de effecten van de wijzigingen die zich in de loop van 2018 naar 

verwachting voordoen. Bij de jaarlijkse huurverhoging, die ingaat 

per 1 juli van 2018, gaan we uit van de wettelijke huursombenadering. 

Dit houdt in dat we de totale huursom van de kernvoorraad maximaal 

mogen verhogen met het infl atiepercentage + 1 procent. In het jaarplan 

heeft Actium voorzichtigheidshalve de huuropbrengsten begroot op 

het  infl atiepercentage + 0,5 procent.

Het begrote bedrag komt als volgt tot stand (bedragen x € 1.000):

Huurstand januari 2018 keer 12 96.530

Huurverhoging per 1 juli 2018 263

Huurharmonisatie 388

Extra huuropbrengsten door oplevering nieuwbouw 117

Minder opbrengsten door sloop -    175

Minder opbrengsten door verkopen -    216

Verwachte huuropbrengsten 2018 96.907

Huurderving

Huurderving is in feite een correctie op de huuropbrengsten. Huurder-

ving ontstaat doordat we verwachte huren om allerlei redenen niet 

kunnen incasseren. Bijvoorbeeld leegstand door mutatie of oplevering. 

Voor 2018 is hiervoor een norm aangenomen van 1 procent van de totale 

huursom. Totaal is gerekend met een huurderving in 2018 van € 967k.

Huurgewenning

Huurgewenning is het geleidelijk inlopen van het verschil tussen de 

laatst geldende (netto) huurprijs van de sloopwoning waar een huurder 

uit vertrekt en de (netto) huurprijs van de nieuwbouwwoning waar de 

huurder naar toe verhuist.

De netto huuropbrengsten zijn dan (bedragen x € 1.000):

Verwachte huuropbrengsten 96.907

Huurderving -    967

Huurgewenning -    140

Netto huuropbrengsten 95.800
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betreft kortweg de verzekeringen en de belastingen. Anderzijds 

bevatten de overige bedrijfsuitgaven uitgaven die met de organisatie 

zijn verbonden maar niet direct aan de complexen in exploitatie 

kunnen worden gekoppeld. De overige bedrijfsuitgaven zijn als volgt 

opgebouwd (bedragen x € 1.000):

Kosten RvC 129

Huisvesting 321

Automatisering 1.721

Algemene uitgaven 2.258

Belastingen en verzekeringen 4.980

Overige bedrijfslasten (excl. leefbaarheid) 1.261

 10.670

Rente-uitgaven -/-opbrengsten

De renteopbrengsten zijn €19k. De rentelasten van onze leningen zijn 

€ 14.728k. De overige rentelasten bestaan o.a. uit borgingskosten.

Verhuurderheffi ng

De verhuurderheffi ng is € 9.539 k, inclusief heffi ngsvermindering. 

Voor elke nieuw gebouwde woning met een minimuminvestering van 

€25k mogen wij eenmalig € 10k in mindering brengen op de te betalen 

verhuurderheffi ng. 

Saneringssteun

De te betalen saneringssteun voor 2018 bedraagt €914k.

Leefbaarheid

De uitgaven voor leefbaarheid zijn € 555k.

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting wordt berekend op basis van het 

verantwoorde resultaat, rekening houdend met fi scaal vrijgestelde 

posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten. In de begroting 

2018 is rekening gehouden met het regeerakkoord. De begrote 

vennootschapsbelasting in 2018 is € 4.230k. 

Overige personeelslasten

De overige personeelslasten hebben o.a. betrekking op studie- en 

opleidingskosten, vergoedingen dienstreizen,  vergoedingen woon-

werk, Arbo voorzieningen, werkkleding etc. Voor de kasstroom 2018 is 

een uitgave begroot van € 900k.

 

Onderhoudsuitgaven

Onder deze post worden alle operationele uitgaven van onderhoud 

verantwoord.  De lasten van de eigen organisatie die met onderhoud, 

met name het service- en mutatieonderhoud, zijn verbonden (de 

onderhoudsdienst.) worden verantwoord onder de posten lonen en 

salarissen en de overige bedrijfslasten. 

Planmatig onderhoud  24.962

Contractonderhoud 3.155

Serviceonderhoud  2.835

Mutatieonderhoud 3.159

Overig onderhoud 605

Eigen onderhoudsdienst -853

Totaal onderhoudsuitgaven 33.863

Planmatig onderhoud

Planmatig vanuit MJOB 19.560

Groot onderhoud (60% uitgave complex 1015) 2.028

VvE kosten onderhoud   198

Versterken balkons 1.576

Overloop 2017 1.600

Totaal planmatig onderhoud  24.962

Contractonderhoud

De begrote kasstroom 2018 is € 3.155k. 

Serviceonderhoud

Hiervoor is een norm bedrag van netto € 186 per OGE (alleen 

woningen)  opgenomen. Totaal € 2.835k.

Mutatieonderhoud

Hiervoor is een norm bedrag van netto € 2.410 per OGE (alleen 

woningen) opgenomen. Daarnaast is voor niet zijnde woningen een 

bedrag van € 72k begroot en voor het tijdelijk verhuren van de te 

slopen en verkopen van woningen € 349k  Totaal begroot € 3.159k. 

Overig onderhoud

Deze post bestaat uit verwijdering asbest bij mutatie en overig. 

Totaal € 605k.

Onderhoudslasten werkapparaat

Veel onderhoud wordt door de eigen dienst van Actium uitgevoerd. 

De arbeidskosten van deze werknemers zijn opgenomen onder de 

post lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten. Deze post is 

begroot op basis van de prognose van de werkelijke productieve uren 

van 2017 en bedraagt  -€ 853k.

 

Overige bedrijfsuitgaven

De overige bedrijfsuitgaven bevatten enerzijds uitgaven die 

rechtstreeks aan de complexen in exploitatie zijn toe te rekenen. Dat 
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Woningverbetering/Upgrading woningen te borgen door WSW

Deze post bestaat uit de volgende verbeteringen bestaand bezit, 

bedragen x € 1.000. 

Groot onderhoud (40% uitgave complex 1015).  1.352

Zonnepanelen 4.114

BENG, renovatie/verbouw 2.129

Totaal verbeteringen bestaand bezit 7.595

Investeringen overig bezit te borgen door WSW

Deze post bestaat uit de investeringen materiele vaste activa ten 

dienste van, de uitgaven in 2018 zijn € 482k.

Kasstroom FVA

In de niet-DAEB tak worden de overtollige kasstromen eerst 

gebruikt voor het afl ossen van de interne fi nanciering volgens het 

scheidingsvoorstel. De dan overblijvende geldmiddelen staan in de 

balans onder leningen u/g € 1.449k.

 KASSTROOM UIT 
 FINANCIERINGSACTIVITEITEN 

Voor 2018 worden de volgende kasstromen uit fi nancieringsactiviteiten 

verwacht:

-  Door het aantrekken van nieuwe leningen € 16.630k.

-  Door het volledig opnemen van een reeds aangegane lening € 5.000k.

-  Door het afl ossen van leningen een uitgave van € 1.564k.

 (DES)INVESTERINGSKASSTROOM 

Resultaat verkoop vastgoedportefeuille

Deze post bevat de behaalde opbrengsten die voortvloeien uit de 

verkoop van eenheden (sociaal vastgoed en commercieel vastgoed in 

exploitatie) verminderd met de verkoopkosten. De verkoopopbrengst 

van de verkoop van eenheden wordt als gerealiseerd geacht op het 

moment dat de juridische levering heeft plaatsgevonden.

Verkoopontvangsten bestaande huurwoongelegenheden, 

bedragen x € 1.000

Opbrengst verkopen kernvoorraad, 75 vhe’s à € 121,4k 9.103

Verkoopkosten - 804

Resultaat 8.299

Verkoopontvangsten niet-woongelegenheden (niet-DAEB) is de 

opbrengst van de verkoop van het eigen pand in Ruinen met een 

opbrengst van € 340k.

Verkoopontvangsten grond (niet-DAEB) is de opbrengst van de verkoop 

van grond in Fluitenberg van € 970k. 

Nieuwbouw huurwoongelegenheden te borgen door WSW

Deze post bevat de begrote kasstromen 2018 van de 

nieuwbouwprojecten. 

Het betreft de volgende projecten:                                   Bedragen x € 1.000.

Projectnummer Projectomschrijving Bedrag Opleverjaar

VGO2031   Assen, Troelstralaan, |

Gr.v.Prinstererlaan, Houtenstraat 

en Schaepmanstraat (61 oge’s) 4.335 2019

VGO2033  Assen, Thorbeckelaan en 

Troelstralaan (42 oge’s) 2.328 2019

VGO2018 Nijeveen, Oevertje (20 oge’s) 750 2019

VGO1206 Nijeveen, Julianastraat (26 oge's) 830 2019

VGO1139  De Wijk, Parkweg/Wilhelminaweg/

Brietweg fase 2 (22 oge's) 1.962 2018

 Assen, GGZ terrein (12 oge’s) 668 2019

VGO2041-02/3  Assen, Reddingiusstraat en 

Stadhouderslaan (20 oge’s)  1.856 2019

VGO2041-02/2 Assen, Rabenhauptstraat (36 oge’s) 4.478 2019

VGO2041-02/1  Assen, Nobellaan-

Talmastraat (60 oge’s) 3.005 2019

 Norg, Oosterveld (16 oge’s) 814 2019

VGO2053 Assen, Vivaldilaan (28 oge’s) 1.675 2019

VGO2052 Assen, Lottingstraat (14 oge’s) 838 2019

  Assen, NOM woningen 

Diepstroeten (30 oge's) 5.234 2018

  Assen, Nieuw Assen 

het Palet fase 1 (30 oge's) 4.980 2018

VGO2051 Assen, Vredeveldschool (24 oge’s) 3.983 2018

  Toezicht eigen dienst (106 oplevering 

nieuwbouw en 50 groot onderhoud) -471 

Totaal kasstroom 37.265  
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 Begroting 2018 Begroting 2017 Realisatie 2016

 

Verhuurderheffing                   9.539                    9.490                    8.327 

Saneringssteun                      914                       953                         -   

Leefbaarheid                      555                       485                       443 

Som der bedrijfslasten                 84.386                  77.658                      -951 

 

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen                     -855                         -    -

Bedrijfsresultaat                 13.035                  25.261                 101.867

Financiële baten en lasten      

Waardeveranderingen financiële vaste activa                   7.212                         -                     -5.070 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten                        21                       498                       618 

Rentelasten en soortgelijke kosten                -14.826                 -15.421                 -15.243 

Saldo financiële baten en lasten                  -7.593                 -14.923                 -19.695 

Resultaat voor belasting                   5.442                  10.338                  82.172 

Belastingen                  -4.230                   -3.189                 -12.695 

Resultaat na belastingen voor deelnemingen                   1.212                    7.149                  69.477 

Aandeel in resultaat van deelnemingen                        -                           -                            2 

Resultaat na belastingen na deelnemingen                   1.212                    7.149                  69.479 

6.5 Winst en verliesrekening 2018
 Begroting 2018 Begroting 2017 Realisatie 2016

    

Bedrijfsopbrengsten      

Huuropbrengsten              95.800                  96.224                  95.019 

Resultaat servicecontracten                      246                       250                        -20 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille                   1.607                    5.489                    4.567 

Geactiveerde productie eigen bedrijf                      471                       581                       543 

Overige bedrijfsopbrengsten                      152                       375                       807 

Som der bedrijfsopbrengsten                 98.276                102.919                 100.916 

     

Bedrijfslasten    

Afschrijving materiële vaste activa                   1.084                    1.372                    3.254 

Overige waardever. mat.vaste activa en vastgoedbeleggingen                 17.075                    4.227                 -63.517 

Erfpacht                        31                         31                         31 

Lonen en salarissen                   7.556                    7.897                    8.645 

Sociale lasten                   1.232                    1.253                    1.209 

Pensioenlasten                      997                    1.064                    1.071 

Overige personeelskosten                      900                       961                       830 

Onderhoudslasten                 33.863                  40.236                  29.407 

Overige bedrijfslasten                 10.639                    9.689                    9.349 

  Kosten RvC                     129                      127                      125 

  Huisvesting                     321                      289                      459 

  Algemene kosten                   2.258                    2.178                    2.202 

  Automatiseringskosten                   1.721                    1.439                    1.408 

  Belastingen en verzekeringen                   4.980                    4.836                    4.655 

Overige bedrijfslasten (excl. leefbaarheid)                   1.230                      820                      500 
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De verantwoording 2018 vindt plaats op basis van de kasstroom-

overzichten. Een aantal posten die ontbreken in de kasstroom of 

afwijken ten opzichte van de kasstroom worden apart toegelicht. 

Netto verkoopresultaat

Het verkoopresultaat bestaat uit:

Opbrengsten sociaal vastgoed:  9.103

Opbrengsten bedrijfsmatig vastgoed:    340

Opbrengst grond:    970

Verkoopkosten:    -804

Boekwaarde vastgoed en grond: -8.002

Totaal   1.607

Geactiveerde productie eigen bedrijf

Onder deze post begroten we de kosten die volgen uit de uren die de 

projectleiders besteden aan directievoering en toezicht. Deze kosten 

worden aan de projecten toegerekend. We rekenen met een norm per 

opgeleverde woning van € 3.793 (prijspeil 2018) voor nieuwbouw. In 

2018 leveren we 106 woningen op. Voor Groot Onderhoud rekenen 

we met een norm van € 1.373 (prijspeil 2018), in 2018 voeren we groot 

onderhoud uit aan 50 eenheden. Totaal € 471k.

Afschrijvingen

Dit betreft de afschrijvingslast van investeringen ten behoeve van 

eigen dienst. € 1.084k.

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa en 

vastgoedbeleggingen

Deze post bestaat o.a. uit het verschil in de stichtingskosten van 

nieuwbouwprojecten en de marktwaarde in verhuurde staat. 

Daarnaast worden hier de overige mutaties, zoals bijvoorbeeld sloop, 

in de balans materiele vaste activa verantwoord. 

Totale kosten: € 17.075k.

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

Dit betreft de verwachte waardeontwikkeling van de marktwaarde in 

verhuurde staat in exploitatie, € 855k.

Waardeveranderingen fi nanciële vaste activa

Het embedded derivaat in de extendible lening is uitgeoefend. Hierdoor 

valt de gevormde voorziening op de balans vrij. € 7.212k

 

7
MEERJARENPERSPECTIEF 2018-2022
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Balans (Bedragen x € 1.000) Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

PASSIVA          

           

Eigen vermogen          

Overige reserves 517.547 530.374 539.387 545.148 558.324

Herwaarderingsreserve 523.223 501.543 484.987 471.473 465.371

  1.040.770 1.031.917 1.024.374 1.016.621 1.023.695

           

Voorzieningen          

Overige voorzieningen 956 956 956 956 956

Voorziening derivaten 17.202 17.202 17.202 17.202 17.202

  18.158 18.158 18.158 18.158 18.158

           

Langlopende schulden          

Schulden/leningen overheid en kredietinstellingen 427.743 455.599 478.412 503.430 516.245

Verplichtingen inzake onroerende zaken VOV 8.923 8.923 8.923 8.923 8.923

  436.666 464.522 487.335 512.353 525.168

           

Kortlopende schulden          

Schulden aan leveranciers en kredietinstellingen 11.825 11.881 11.996 12.102 12.137

Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.015 4.015 4.015 4.015 4.015

Overige schulden en overlopende passiva 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190

  18.030 18.086 18.201 18.307 18.342

TOTAAL PASSIVA 1.513.624 1.532.683 1.548.068 1.565.439 1.585.363

7.1 BALANS OP TOTAALNIVEAU 2018-2022
 

Balans (Bedragen x € 1.000) Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

ACTIVA          
Vaste activa          
Materiële vaste activa          
Sociaal vastgoed in exploitatie 1.424.176 1.457.940 1.479.808 1.493.385 1.521.123
Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 28.017 13.692 7.807 12.239 4.768
Onroerende en roerende zaken tdv de exploitatie 11.940 11.448 10.960 10.522 10.226
  1.464.133 1.483.080 1.498.575 1.516.146 1.536.117
Vastgoedbeleggingen          
Commercieel vastgoed in exploitatie 12.255 12.247 12.275 10.736 10.780
Vastgoed verkocht onder voorwaarden 8.913 8.913 8.913 8.913 8.913
  21.168 21.160 21.188 19.649 19.693
Financiële vaste activa          
Latente belastingvordering 14.031 14.031 14.031 14.031 14.031
Leningen u/g 4.922 5.028 4.877 6.192 6.073
Derivaten 0 0 0 0 0
Te vorderen subsidies overheid 0 0 0 0 0
  18.953 19.059 18.908 20.223 20.104
Som der vaste activa 1.504.254 1.523.299 1.538.671 1.556.018 1.575.914
    
VLOTTENDE ACTIVA     
Voorraden   
Overige voorraden 334 334 334 334 334
  334 334 334 334 334
Vorderingen          
Huurdebiteuren 1.186 1.198 1.210 1.225 1.250
Overige vorderingen 33 33 33 33 33
Overlopende activa 1.316 1.318 1.320 1.328 1.332
  2.535 2.549 2.563 2.586 2.615
Liquide middelen 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
Som der vlottende activa 9.369 9.383 9.397 9.420 9.449

TOTAAL ACTIVA 1.513.624 1.532.683 1.548.068 1.565.439 1.585.363



A C T I V I T E I T E N O V E R Z I C H T  &  B E G R O T I N G  I N  M E E R J A R E N P E R S P E C T I E F  |  5 55 4  |  J A A R P L A N  2 0 1 8

Balans (Bedragen x € 1.000) Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
 
(Des)investeringsactiviteiten          

MVA ingaande kasstroom          
Verkoopontvangsten bestaande huurwoongelegenheden 9.103 9.667 9.601 9.926 10.259
Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en niet woongelegenheden 340     1.449  
Verkoopontvangsten grond 970        
Tussentelling ingaande kasstroom MVA 10.413 9.667 9.601 11.375 10.259

MVA uitgaande kasstroom          
Nieuwbouw huurwoongelegenheden te borgen door WSW 37.265 38.381 28.642 32.544 29.329
Woningverbetering/Upgrading woningen te borgen door WSW 7.595 8.551 11.116 11.683 6.272
Investeringen overig bezit te borgen door WSW 482 496 377 431 392
Verkoopkosten 804 854 848 876 906
Tussentelling MVA uitgaande kasstroom  46.146 48.282 40.983 45.534 36.899
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -35.733 -38.615 -31.382 -34.159 -26.640

FVA           
Ontvangsten 0 0 150 0 118
Uitgaven 1.449 100 0 1.315 0
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA -1.449 -100 150 -1.315 118
Kasstroom uit (des)investeringen -37.182 -38.715 -31.232 -35.474 -26.522
Financieringsactiviteiten          
Ingaand          
Nieuwe leningen 16.630 45.026 31.963 31.713 24.592
Nieuwe leningen niet te borgen          
Storting roll-overs/reeds aangegaan 5.000 0 0 0 0

Uitgaand          
Aflossing leningen 1.564 17.172 9.151 6.698 11.779
Aflossing leningen niet geborgd          
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 20.066 27.854 22.812 25.015 12.813

Mutatie liquide middelen -6.102 0 0 0 0
Transitoria en correctie          

Liquide middelen per 1-1 12.602 6.500 6.500 6.500 6.500
Liquide middelen per 31-12 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

7.2 KASSTROOMOVERZICHT OP TOTAALNIVEAU 2018-2022  Prognosejaren

 
Balans (Bedragen x € 1.000) Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022

Operationele activiteiten          
Ontvangsten:          
Huren 95.800 97.981 100.543 102.558 105.076
Vergoedingen - kosten servicecontracten 246 236 231 191 152
Overige bedrijfsontvangsten 152 151 149 148 147

Saldo ingaande kasstromen 96.198 98.368 100.923 102.897 105.375
Uitgaven:          
Personeelsuitgaven 10.685 10.852 11.042 11.254 11.489
     Lonen en salarissen 7.556 7.670 7.805 7.955 8.121
     Sociale lasten 1.232 1.253 1.274 1.299 1.326
     Pensioenlasten 997 1.014 1.032 1.051 1.073
    Overige personeelskosten 900 915 931 949 969

Onderhoudsuitgaven 33.863 33.634 39.133 40.006 35.579
     Planmatig onderhoud 24.961 24.736 30.102 30.712 26.078
     Contract onderhoud 3.155 3.155 3.183 3.212 3.249
     Serviceonderhoud 2.835 2.863 2.890 2.937 3.021
     Mutatieonderhoud 3.159 3.134 3.219 3.439 3.568
     Overig onderhoud  605 613 622 607 581
     Onderhoudslasten werkapparaat -853 -867 -883 -900 -918

Overige bedrijfsuitgaven 10.670 10.637 10.318 10.366 10.466
     Kosten RvC 129 193 133 136 139
     Huisvesting 321 325 330 336 343
     Algemene kosten 2.258 2.159 1.915 1.929 1.956
     Automatisering 1.721 1.741 1.762 1.786 1.811
     Belastingen en verzekeringen 4.980 5.017 5.047 5.094 5.188
     Overige bedrijfslasten (excl. leefbaarheid) 1.261 1.202 1.131 1.085 1.029

Renteuitgaven -/-opbrengsten 14.728 15.027 15.240 15.480 15.939
Verhuurderheffing 9.539 9.792 9.836 9.064 11.340
Saneringssteun 914 915 917 920 924
Leefbaarheid 555 562 568 576 584
Vpb 4.230 6.088 5.449 4.772 5.345

Saldo uitgaande kasstromen 85.184 87.507 92.503 92.438 91.666
Kasstroom uit operationele activiteiten 11.014 10.861 8.420 10.459 13.709



A C T I V I T E I T E N O V E R Z I C H T  &  B E G R O T I N G  I N  M E E R J A R E N P E R S P E C T I E F  |  5 75 6  |  J A A R P L A N  2 0 1 8

KENGETALLEN BEGROTING 2018
BIJLAGEN



A C T I V I T E I T E N O V E R Z I C H T  &  B E G R O T I N G  I N  M E E R J A R E N P E R S P E C T I E F  |  5 95 8  |  J A A R P L A N  2 0 1 8

BIJLAGE 1 | KENGETALLEN BEGROTING 2018

Dashboard Begroting 2018

Huurachterstand 

Exclusief vertrokken bewoners 1,00%

Vertrokken bewoners 2,00%

Huurderving (percentage van de huursom)  

Leegstand 1,00%

Oninbaar  € 350k

Passend toewijzen 95%/5%

Toewijzingen primaire doelgroep 80%/10%/10%

Verkopen  

Verkoopresultaat per woning (excl. boekwaarde) € 110k

Verkochte woningen 75

Onderhoud  

Serviceonderhoud per gewogen vhe 

(alleen woningen) € 186

Mutatieonderhoud per woning € 2.410

Voortgang planmatig onderhoud (x € 1.000)  € 24.962

Voortgang contractonderhoud (x € 1.000) € 3.155

Planmatig en contractonderhoud 

per gewogen vhe (15.975) € 1.760

Dashboard Begroting 2018

Transformatieopgave SVB (aantallen)  

Sloop 88

Woningverbeteringen 83

Nieuwbouw 106

Energetische verbeteringen 1.544

Aantal woningen voorzien van pv panelen 1.023

Aantal woningen planmatig 

onderhoud uitgevoerd 4.800

Netto bedrijfslasten per vhe benchmarknorm  € 776

Ratio's   

ICR (norm Actium: 1,6; WSW:1,4) 1,75

DSCR WSW (norm: 1,0) 1,86

Loan to Value (norm Actium: 65%; WSW: 75%) 58%

Solvabiliteit (norm Actium: 35%; WSW: 20%) 55%

Dekkingsratio (norm Actium: 40%; WSW 50%) 23%

Formatie  

FTE Begrotingsopgave 144,5

Ziekteverzuim 4%

Bedragen x € 1.000 Begroting  2018 2019 2020 2021 2022

Balans niet-Daeb      

ACTIVA     

Materiële vaste activa 12.255 12.247 12.275 10.736 10.780

Financiële vaste activa      

Leningen u/g 1445 1551 1400 2715 2596

Leningen UG  3.083 3.083 3.083 3.083 3.083

Onr. zaken bij derden 

in erfpacht 7.518 7.518 7.518 7.518 7.518

Gronden en panden 2.560 2.560 2.560 2.560 2.560

Liquide middelen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Overige vlottende activa 43 46 51 57 66 

 

Totaal activa 27.904 28.005 27.887 27.669 27.603

     

Bedragen x € 1.000 Begroting  2018 2019 2020 2021 2022

PASSIVA     

Eigen vermogen      

Overige reserves 18.057 18.338 18.901 19.239 19.889

Herwaarderingsreserve 35 37 42 48 55

Startleningen o/g 

DAEB-scheiding 2.155 1.973 1.287 725 0

Financiering bij derden 

in erfpacht 7.518 7.518 7.518 7.518 7.518

Voorziening jubilea-uitkeringen 16 16 16 16 16

Kortlopende schulden 123 123 123 123 12 

Totaal passiva 27.904 28.005 27.887 27.669 27.603

Solvabiliteit 65% 66% 68% 70% 72%

BIJLAGE 2 | BALANS EN KASSTROOM NIET-DAEB
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Bedragen x € 1.000 Begroting  2018 2019 2020 2021 2022

Kasstroom niet-Daeb

     

Huur 1.189 1.200 1.211 1.113 1.015

Opbrengsten 

servicecontracten 120 121 123 91 57

Overige bedrijfsopbrengsten 13 15 21 38 6

Rentebaten -2 -5 0 12 31

Personeelskosten -163 -165 -169 -172 -174

Lasten onderhoud -455 -655 -440 -458 -142

Bedrijfskosten -97 -92 -82 -79 -78

Belastingen -75 -76 -76 -77 -78

Verzekeringen -8 -8 -8 -8 -8

Overige bedrijfskosten -6 -7 -7 -7 -7

Rentelasten -46 -39 -36 -24 -13

     

Kasstroom uit 

operationele activiteiten 470 289 537 429 609

Bedragen x € 1.000 Begroting  2018 2019 2020 2021 2022

Verkoop  1.310 0 0 1.449 0

     

Kasstroom uit 

investeringskasstroom 1.310 0 0 1.449 0

     

Nieuwe leningen u/g -1.442 -107 149 -1.316 116

Afl ossingen startleningen 

o/g DAEB-scheiding -338 -182 -686 -562 -725

     

Kasstroom uit 

fi nancieringsactiviteiten -1.780 -289 -537 -1.878 -609

     

Mutatie liquide middelen 0 0 0 0 0

     

Liquide middelen per 1-1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Liquide middelen per 31-12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

      

ICR 11,3 8,5 15,9 18,4 45,5

BIJLAGE 2 | BALANS EN KASSTROOM NIET-DAEB




