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Beste lezer,  

 
Voor u ligt ons Jaarplan 2019. In dit Jaarplan leest u hoe we komend jaar werken aan onze missie: 

een thuis voor huurders, nu en in de toekomst. Dat doen we aan de hand van de drie pijlers uit onze 

strategische koers: 

 Met oog voor ieder mens 

 Vernieuwend 

 Duurzaam 

 

HIEROP LIGT ONZE FOCUS IN 2019 

In 2019 ligt binnen de pijlers onze focus op de volgende onderwerpen:  

 

We hebben oog voor ieder mens: brugfunctie – langer zelfstandig thuis wonen  

We hebben ogen en oren in de wijk, waardoor we veel opmerken en bruggen kunnen slaan tussen 

bewoners onderling en maatschappelijke organisaties. De druk op sommige buurten en wijken 

neemt toe. Daarom focussen we dit jaar nog meer op het benutten van onze brugfunctie. 

 

Huurders weten zelf het beste wat ze nodig hebben om van hun huis een thuis te maken. Senioren 

blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. In 2019 hebben we hier extra aandacht voor. 

 

We zijn vernieuwend: lerende organisatie -  faciliterend leiderschap – efficiënte werkprocessen 

Vernieuwend zijn zien we als noodzaak. De wereld is continu in beweging. Dit vraagt van ons het 

lef om los te komen van de gebaande paden. In 2019 willen we onze vernieuwingsopgave 

bestendigen. De focus ligt op leren, leren in de breedste zin van het woord en faciliterend 

leiderschap. Om ruimte voor vernieuwing te creëren kijken we kritisch naar efficiëntie in onze 

werkprocessen. 

 

We gaan voor duurzaam: transformatie vastgoed 

We leven op een mooie planeet waar we zuinig op willen zijn, voor onszelf en volgende generaties. 

We willen onze ecologische voetafdruk verkleinen. De ambities op het gebied van duurzaamheid 

vragen om transformatie van ons woningbezit, zowel als het gaat om onderhoud als nieuwbouw. 

Onze rol verandert van opdrachtgever naar regievoerder. Dit heeft impact op de manier waarop we 

werken en onze investeringskeuzes.  

 

Alle andere zaken waar we aan werken staan in het activiteitenoverzicht in hoofdstuk 2. Het 

financiële beleid en de onderbouwing leest u in de daaropvolgende hoofdstukken. Ik kijk ernaar uit 

om het komend jaar opnieuw mooie stappen te zetten in het waarmaken van onze strategische koers. 

 

Elles Dost 

  

https://www.actiumwonen.nl/media/1218/1620_koersklapper_versie-d_v6.pdf
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1. Inleiding  

 
Het Jaarplan 2019 maakt onderdeel uit van onze planning & control-cyclus: onze strategische 

planning in samenhang met de resultaten. Met planning en control geven we op een systematische 

manier richting aan het financieel 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 staat onze leidraad voor de komende vier jaar. Het is een 

koers op hoofdlijnen met als missie: Een thuis voor onze huurders nu en in de toekomst. In de 

jaarlijkse begroting werken we die leidraad uit in concrete activiteiten die nodig zijn om onze koers 

te kunnen volgen. De externe ontwikkelingen geven geen aanleiding om onze koers bij te stellen.  

 

KADERBRIEF 2019 - ONTWIKKELINGEN DIE WE ZIEN 

De basis voor dit Jaarplan is de kaderbrief 2019. U leest in de kaderbrief welke uitgangspunten uit 

onze strategische koers we (eventueel) hebben bij te stellen en/of waar de prioriteiten liggen voor 

het komende jaar. Dat doen we door middel van een omgevings- en organisatieanalyse en door het 

geven van een aantal financiële kengetallen.  

 

ONS WERKGEBIED 

In ons uitgestrekte werkgebied is de algemene tendens is dat de bevolking afneemt, ontgroent en 

vergrijst. Ook worden huishoudens steeds kleiner.  

 

Ontwikkeling woningmarkt 

Uit de recente woningmarktonderzoeken zien we duidelijke tegenstellingen tussen stedelijke en 

plattelandskernen:  

 in de steden Assen en Meppel zien we voorlopig nog een flinke uitbreidingsbehoefte aan 

sociale huurwoningen; 

 in de overige gemeenten zien we in de grotere voorzieningenkernen goede mogelijkheden voor 

stabilisatie tot zelfs een lichte groei van de voorraad sociale huurwoningen; 

 in de kleinste plattelandskernen, waar voorzieningen de afgelopen jaren al sterk zijn 

afgenomen, constateren we een afnemende vraag naar ons product; 

 Het toenemend aantal kleinere en oudere huishoudens leidt naast een kwantitatieve ook tot een 

belangrijke kwalitatieve opgave in de sociale huurwoningmarkt. 
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Alhoewel prognoses onze keuzes richting geven, waken we ervoor dat we ons er niet blind op 

staren. We zien bijvoorbeeld nu al dat: 

 de gemiddelde wachttijd bij toewijzing van een sociale huurwoning nog altijd stijgt; 

 het aantal ingeschreven en actieve woningzoekenden van buiten ons werkgebied flink 

toeneemt;  

 er een groeiende groep mensen is die een hoge mate van spoed ervaart in het vinden van 

woonruimte; 

 de mate en duur van de stroom vluchtelingen naar Nederland grillige patronen kent. 

 

Met het ontstaan van een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem zijn we woningzoekenden nog 

beter van dienst. Zij kunnen straks met één inschrijving op alle woningen in Drenthe en omgeving 

reageren. Het is zaak om vinger aan de pols te houden en flexibel in te spelen op de verschuivingen 

in vraag en aanbod die mede hierdoor ontstaan.  

 

ECONOMISCH 

Het gaat economisch goed, de werkeloosheid daalt en de arbeidsmarkt is volop in beweging. Dit 

zorgt tegelijkertijd voor andere opgaven. 

 

Arbeidsmarkt 

Er is beweging op de arbeidsmarkt. De voorspelling is dat er over twee jaar meer banen zijn dan 

mensen. Het is noodzakelijk een aantrekkelijke werkgever te blijven, zodat waardevolle 

medewerkers aan onze organisatie verbonden blijven en we nieuwe goede krachten blijven 

aantrekken.  

 

Toenemende kosten 

We zien dat bouw- en onderhoudskosten fors toenemen, dit drukt zwaar op onze begroting. Naar 

verwachting gaan we enkele miljoenen meer betalen aan verhuurderheffing en vennootschaps-

belasting. Ook dit drukt op onze investeringscapaciteit. Net als de verwachte stijging van de inflatie 

naar 2,3 procent.    

 

Evenwicht 

Door deze ontwikkelingen komt de betaalbaarheid van onze woningen en de realisatie van onder 

andere onze duurzaamheidsambities in het gedrang. Dit maakt dat we een goed evenwicht moeten 

zoeken tussen onze strategische opgaven op het gebied van betaalbaarheid, duurzaamheid en zorg. 

 

WONEN, WELZIJN EN ZORG 

Het sociaal domein is aan verandering onderhevig en dit raakt ons in ons dagelijks werk. De 

scheiding van woning en zorg heeft grote impact. Het aantal zelfstandig wonende senioren onder 

onze huurders neemt fors toe. Dit heeft gevolgen voor ons vastgoed en onze dienstverlening.  
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Tegelijkertijd zien we naast de toenemende individualisering een tegengestelde beweging waarin 

bewoners in wijken en dorpen meer hun krachten bundelen om in gezamenlijkheid een antwoord te 

formuleren op de vraagstukken van deze tijd.   

 

Bijzondere doelgroepen 

Mensen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben door hun hoge leeftijd of psychische 

problematiek concentreren zich in bepaalde buurten. We merken dat de druk op de leefbaarheid in 

sommige buurten en wijken hierdoor toeneemt. Het risico bestaat dat de diversiteit uit de wijk 

verdwijnt, wat gevolgen heeft voor de leefbaarheid. Het huidige passend toewijzen versterkt dit 

effect. Het aantal te plaatsen statushouders blijft moeilijk in te schatten. De integratie van 

statushouders in de wijk vraagt aandacht. 

 

BETAALBAARHEID 

De resultaten van het woonlastenonderzoek 2018 geven inzicht in de financiële situatie van onze 

huurders. Deze inzichten gebruiken we voor verbeteracties. Daarnaast blijkt uit de Aedes-

benchmark dat we sinds het passend toewijzen ruim 10 procent minder huurtoeslaggerechtigden 

huisvestten. Dat wil zeggen dat ondanks de verlaging van de streefhuren onze primaire doelgroep 

langer moet wachten voor ze een woning krijgen die past bij hun inkomen. Daarmee ondervinden zij 

dus nadelige gevolgen van het passend toewijzen.  

 

TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN 

Technologische ontwikkelingen blijven elkaar opvolgen en zijn niet meer uit onze samenleving weg 

te denken. Om een toekomstbestendige organisatie te zijn, is een digitaliserings- en 

technologieagenda noodzakelijk. Zowel als het gaat om onze interne organisatie als voor ons 

vastgoed, denk aan de inzet van deze ontwikkelingen voor onderhoud en nieuwbouw. Het gaat 

hierbij niet alleen om het toepassen van digitalisering en nieuwe technieken, maar ook om 

maatschappelijke en organisatorische vraagstukken. 

 

DUURZAAMHEID 

We conformeren ons aan de Aedes woonagenda om te streven naar een Co2-

neutralewoningvoorraad1 in 2050. Op hoofdlijnen verbonden we ons aan de Drentse deal “Expeditie 

naar Energieneutraal wonen”. We spannen ons tot het uiterste in om ook aan dit versnelde streven 

naar een energieneutrale woningvoorraad2 in 2040 te voldoen. 

 

We verwachten tot en met 2050 ruim 18 miljoen euro per jaar in de bestaande voorraad en 50 

miljoen euro per jaar in vervangende nieuwbouw te investeren. In 2019 concretiseren we onze 

duurzaamheidsambities met een duurzaamheidsbeleid en een gefaseerd duurzaamheidsprogramma.  

                                                           
1 Bij een CO₂-neutrale energievoorziening van de woningvoorraad wordt de gehele woninggebonden energievraag en het 

huishoudelijk verbruik op duurzame wijze ingevuld.  
2 Bij een energieneutrale woningvoorraad wekt de woning net zoveel energie op als deze verbruikt.  
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POLITIEK-JURIDISCH  

 

Prestatieafspraken gemeenten 

Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 hebben tot nieuwe colleges en programma’s geleid. Doordat 

we in zes van de acht gemeenten inmiddels meerjarige prestatieafspraken hebben afgesloten, krijgen 

ze een meer kaderstellend karakter. Het is belangrijk om gedurende het jaar te volgen of we wel 

(blijven) voldoen aan de afspraken die we hebben gemaakt.  

 

Toezicht 

Op het gebied van Governance zien we nog steeds een toename in de aanscherping van regelgeving. 

Hierin zien we een spanningsveld tussen creatieve innovatiekracht en het werken vanuit 

vastomlijnde procedures en processen. Daar zijn we ons van bewust.  

 

Als corporaties in 2019 een OOB-status (Organisatie van Openbaar Belang) krijgen, dan worden 

aanbestedingstrajecten openbaar en neemt de externe verantwoording verder toe. Dit leidt tot meer 

regeldruk en hogere toezichtskosten.   

 

INTERNE ORGANISATIE  

De bovenstaande ontwikkelingen vragen soms om andere werkwijzen, competenties en mindset van 

onze medewerkers. Daar werken we aan, denk aan: 

 De transformatie van opdrachtgeverschap naar regievoering door ontwikkelingen in de 

vastgoedmarkt. 

 Intensere samenwerking met derden door ontwikkelingen op sociaal domein. 

 Anticiperen op ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en techniek. 

 Verdere professionalisering van vastgoedsturing en assetmanagement. Door ontwikkelingen op 

het gebied van duurzaamheid, bouw- en onderhoudskosten is dit essentieel. 

 Verbetering van proces- en risicomanagement in verband met efficiency en verscherping van 

toezicht op naleving van wet- en regelgeving.  

 

Duurzame inzetbaarheid 

We hebben extra oog voor de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Ons werk verandert, 

er is een toenemende werkdruk. De effecten van langer zelfstandig thuis merken we ook bij onze 

medewerkers, doordat zij naast het werk bijvoorbeeld mantelzorger voor familie zijn. 

  



 

8 

 

 

2. Activiteiten 2019  
 

Waar gaan we in 2019 mee aan de slag? Onze activiteiten zijn onderverdeeld in de volgende 

thema’s: 

 Betaalbaarheid & beschikbaarheid 

 Dienstverlening 

 Woningvoorraad 

 Leefbaarheid 

 Participatie 

 Bijzondere doelgroepen 

 Belanghebbenden  

 Bedrijfsvoering 

 

Al deze activiteiten voeren we uit in het licht van onze strategische koers: 

 

 Met oog voor ieder mens 

 Vernieuwend 

 Duurzaam 

 

WERKEN AAN PROGRAMMA’S 

Een aantal opgaven uit onze strategische koers kunnen we niet in één jaar realiseren. Het zijn grote, 

complexe opgaven waarbij de voorspelbaarheid van aanpak en uitkomst laag is. Dit komt door de 

snel veranderende maatschappelijke context. Deze opgaven kunnen we alleen realiseren als we in 

samenhang activiteiten initiëren en uitvoeren, met elkaar en met onze samenwerkingspartners. Dit 

doen we door hier vanuit programma’s op te sturen. 

 

Drie programma’s  

In drie programma’s formuleerden we voor de komende jaren een hoofddoel met bijbehorende 

verbeterdoelen.  

 

PROGRAMMA WONEN, WELZIJN EN ZORG  

Hoofddoel: 

Samen meer mensen, ouderen en kwetsbare doelgroepen, goed thuis laten wonen. 

 

Verbeterdoelen: 

 Er is meer begrip voor kwetsbare doelgroepen in de wijk. 

 Oudere huurders kunnen langer zelfstandig blijven wonen in onze woningen. 

 We spelen beter in op de vraag naar woningen voor kwetsbare doelgroepen. 
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 We benutten onze brugfunctie tussen bewoners onderling en maatschappelijke organisaties 

beter. 

 We stellen ons (nog) meer dienstverlenend op wanneer iemand extra ondersteuning kan 

gebruiken. 

 

PROGRAMMA VERNIEUWEND ACTIUM  

Hoofddoel: 

Meer plezier, lef, kennis en kunde om te blijven verbeteren en vernieuwen. 

 

Verbeterdoelen: 

 We zijn beter in staat om goede ideeën op positieve wijze tot uitvoering te brengen. 

 We geven en nemen meer ruimte om te experimenteren. 

 We spelen adequater en meer integraal in op ontwikkelingen. 

 We inspireren en benutten ons netwerk om samen met ons te vernieuwen. 

 

PROGRAMMA DUURZAAM ACTIUM   

Hoofddoel: 

 Milieuvriendelijker wonen en werken. 

 

Verbeterdoelen: 

 We hebben een duurzame woningvoorraad. 

 We hebben een duurzame bedrijfsvoering. 

 Medewerkers en huurders gedragen zich milieubewuster. 

 

Waar onze jaaractiviteiten expliciet bijdragen aan (meerjaren)programma’s of de strategische 

koers, zijn deze gemarkeerd met het symbool van de pijler:    

 

 

ONZE ACTIVITEITEN IN 2019 

 

BETAALBAARHEID & BESCHIKBAARHEID 

Wat veel van onze huurders gemeen hebben is een bescheiden inkomen en daarmee de behoefte aan 

een betaalbare woning. Om het huren betaalbaar te houden voeren we een gematigd huurbeleid. 

Zodat huurders goed kunnen wonen en prettig kunnen leven. Daarom hebben we relatief lage 

huurprijzen en voeren we al jaren een lage huurverhoging door. We investeren veel in duurzaamheid 

voor het milieu en lagere energielasten voor onze bewoners. We hebben oog voor 

betaalbaarheidsproblemen bij onze klanten. Het liefst zijn we deze problemen voor en anders bieden 

we hulp bij het oplossen hiervan. 
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Activiteiten 2019 

 We beperken de jaarlijkse totale huursomstijging tot maximaal de inflatie plus 1 procent. 

 Op portefeuilleniveau is bepaald hoeveel woningen we in welke streefhuurklasse wensen. Om 

te bepalen welke woningen in welke streefhuurklasse vallen, stellen we kaders op. 

 Het woonlastenonderzoek 2018 geeft inzicht in de betaalbaarheid van het wonen voor onze 

huurder en laat zien wat de invloed is geweest van ontwikkelingen en maatregelen in de 

afgelopen jaren. In 2019 vertalen we deze nieuwe inzichten naar (volgende) maatregelen om 

wonen betaalbaar te houden.   

 Om onze duurzaamheidsambities mogelijk te maken moeten we verder gaan dan ooit. We 

geven in een strategisch beleidsdocument onze visie op duurzaamheid, met daarin oog voor 

doelen op de lange-termijn, uitgangspunten, prioritering en fasering in relatie tot andere 

ambities.  

 We werken aan het voorkomen en terugbrengen van betalingsproblemen. Omdat niet alle 

huurders gelijk zijn, is onze aanpak doelgroepgericht. We schaffen een systeem aan dat zorgt 

voor meer overzicht en controle in het betalings- en aanmaningsproces door systemen te 

koppelen. Hierdoor werken we efficiënter en is er meer tijd voor persoonlijk contact.  

 We streven naar zo min mogelijk ontruimingen door huurschulden. Maximaal tien en het liefst 

nul. 

 De Voorzieningenwijzer helpt huurders gebruik te maken van regelingen en toeslagen en bij het 

maken van juiste keuzes in zorgverzekering en energieleverancier, We zien dat de 

Voorzieningenwijzer onze huurders gemiddeld een forse besparing oplevert en hen zowel in de 

portemonnee als in het hoofd meer ruimte geeft. Gezien de positieve ervaringen in Assen, 

benaderen we ook de andere gemeenten waar we werkzaam zijn om gezamenlijk de 

Voorzieningenwijzer in te zetten.   

 We stimuleren duurzaam bewonersgedrag vanuit het oogpunt milieu en betaalbaarheid.  

 

DIENSTVERLENING 

Iedere huurder is uniek en heeft zijn eigen behoeften. Daarom hebben we oog voor ieder mens en 

werken en passen we onze werkwijze hierop aan. We bevragen onze huurders actief en we geven 

ruimte en verantwoordelijkheid om zaken zelf te regelen. We laten huurders zien wat we met hun 

feedback doen en leggen onze keuzes altijd goed uit. Onze online dienstverlening wordt steeds 

belangrijker, we verliezen die klanten niet uit het oog die liever bellen of langskomen.  

 

Activiteiten 2019 

 We meten de kwaliteit van onze dienstverlening en zetten deze informatie in om onze klanten 

beter te leren kennen, verwachtingen nog beter te managen en onze dienstverlening steeds weer 

te verbeteren. We vertellen wat we met hun feedback doen en welke verbeteringen we 

doorvoeren.  

 We leggen onze bewoners goed uit welke keuzes we maken en waarom. Dit doen we 

bijvoorbeeld in ons bewonersblad Actium over de Vloer, via onze website en sociale media.  
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 We zetten nieuwe stappen in onze digitale dienstverlening. We verschuiven onze 

correspondentie zoveel mogelijk van papier naar online, zorgen voor het digitaal ondertekenen 

van documenten en bouwen ons klantvolgsysteem en klantportaal Mijn Actium verder uit.  

  

 Vanaf eind 2019 bieden we onze woningen aan via een gezamenlijk woonruimteverdeel-

systeem van alle Drentse corporaties. Hiermee kan een woningzoekende met één inschrijving, 

reageren op alle woningen van deelnemende woningcorporaties. 

 We verbeteren de afhandeling van facturen en servicekosten. We maken de bijbehorende 

communicatie en documenten begrijpelijker voor de huurder en optimaliseren het proces.   

 

WONINGVOORRAAD 

Een thuis voor onze huurders nu en in de toekomst, dat is onze missie. Maar liefst 16.000 

huishoudens vinden een thuis in onze woningen. Toekomstige generaties willen we ook een passend 

en betaalbaar thuis bieden. Daarom kijken we naar demografische, en politieke ontwikkelingen in de 

stad én op het platteland en de mogelijkheden die ons huidige en toekomstige vastgoed hierin biedt. 

We betrekken huurders zoveel mogelijk bij de keuzes die we maken. Een van onze grootste opgaven 

voor de komende jaren is het verduurzamen van onze woningen.  

 

Activiteiten 2019 

 We streven ernaar om in 2019 343 nieuwe sociale huurwoningen op te leveren. Daarvoor 

investeren we € 75 miljoen. 

 Om onze portefeuilledoelstellingen te halen bereiden we de bouw van 329 

nieuwbouwwoningen voor. 

 We renoveren 65 woningen. Daaraan geven we € 4,8 miljoen uit. 

 We voeren planmatig onderhoud uit aan 6.047 woningen. Daaraan geven we € 22,9 miljoen uit. 

 We investeren € 2,4 miljoen in isolerende maatregelen, waardoor de maandelijkse woonlasten 

van 1.029 huishoudens afnemen.  

 We investeren € 9,9 miljoen in zonnepanelen, waardoor de maandelijkse woonlasten van 2.440 

woningen afnemen.  

 We experimenten met circulair bouwen, nieuwe producten en nieuwe vormen van 

opdrachtgeverschap.   

 We slopen 47 verouderde woningen. 

 We actualiseren onze portefeuillestrategie. 

 2019 is het jaar waarin we de volgende stap zetten in de professionalisering van 

assetmanagement. Vanuit de verschillende sectoren stellen we een team samen.  

 We vinden het belangrijk om goed onderbouwd tot gebiedsvisies te komen. We investeren in de 

doorontwikkeling van een dashboard waarmee veel relevante woningmarktgegevens voor ons 

beter toegankelijk worden gemaakt.  

 We werken vraaggestuurd onderhoud verder uit.  

 We ontwikkelen beleid op wonen en zorg.  
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 We leveren een kwaliteitsbeleid (vastgoed) op. 

 Woonwagens en standplaatsen vragen om een strategie en beleid. De informatie uit de 

BewonersAdviesGroep Woonwagens uit 2018 gebruiken we voor het actualiseren van het 

woonwagenbeleid. 

 We werken in 2019 mee aan de woningmarktonderzoeken van de gemeenten Assen en 

Noordenveld.  

 We verkopen 73 woningen. 

 

LEEFBAARHEID 

De omgeving van je huis is net zo belangrijk voor je thuisgevoel als een fijn huis. Goede buren, een 

nette galerij een speeltuin om de hoek. Daarom zetten we ons samen met bewoners in voor een 

prettige buurt, waar bewoners fijn samenwonen.  

 

Activiteiten 2019 

 We ondersteunen kleine en grote buurtinitiatieven om de leefbaarheid in wijken en buurten te 

behouden of te vergroten.  

 Binnen het samenwerkingsverband Mijn Buurt Assen herzien we de visie en de koers. We 

maken de balans op na een aantal jaren samenwerking. Daarnaast neemt de vraag toe van niet 

aangesloten organisaties om onder de vlag van Mijn Buurt Assen projecten op te pakken. 

Vanuit onze brugfunctie onderzoeken we de meerwaarde van en mogelijkheden voor 

samenwerking.   

 In de gemeente Midden-Drenthe werken we samen aan buurtgericht werken, waarbij 

professionals van verschillende organisaties samenwerken in de buurt.  

 

PARTICIPATIE 

Huurders weten zelf het beste wat ze nodig hebben als het gaat om van hun huis een thuis te maken. 

Daarom gaan we regelmatig in gesprek en bevragen we huurders gericht. We stimuleren eigen 

initiatief en staan open voor ideeën. Samenwerking staat hierin voor ons centraal.  

 

Activiteiten 2019 

 We gaan nog gerichter samenwerken met onze klanten. Dit doen we onder de noemer: De stem 

van de huurder. Onze aanpak is divers, zo werken we met BewonersAdviesGroepen, 

klantenpanels en online vragenlijsten. In 2019 organiseren we in ieder geval twee 

BewonersAdviesGroepen over actuele thema’s.  

 We geven huurders waar mogelijk een stem in onze projecten, bijvoorbeeld bij de selectie van 

een aannemer. 

 We gaan werken met nieuw beleid dat huurders ruimte biedt om van zijn huis een thuis te 

maken. We faciliteren woningaanpassingen beter op de thema’s duurzaamheid, langer 

zelfstandig thuis wonen, luxe en comfort en badkamer/ keuken/ toilet. We vatten dit samen 

onder de noemer ‘Wonen naar wens’.    
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 We werken mee aan de professionalisering van ons huurdersplatform MEVM.  

 

BIJZONDERE DOELGROEPEN 

Soms heeft iemand permanent of tijdelijk extra hulp nodig. Bijvoorbeeld door lichamelijke, 

psychische, financiële of sociale redenen. Ook zien we dat ouderen steeds langer thuis wonen. Dit 

vraagt om aandacht, soms maatwerk en samenwerking met maatschappelijke partners om deze 

doelgroepen zo goed mogelijk te helpen.  

 

Activiteiten 2019 

 We laten onze dienstverlening nog beter aansluiten op onze doelgroepen. Denk aan ouderen die 

langer zelfstandig wonen en huurders met psychische problemen. Hierin vervullen we een 

brugfunctie tussen huurders onderling en tussen huurders en maatschappelijke organisaties.  

 We dragen bij aan het realiseren van de gemeentelijke taakstelling voor huisvesting van 

statushouders. We spannen ons in om binnen het corporatieve deel aan ons marktaandeel te 

voldoen. 

 We organiseren verschillende trainingen voor medewerkers en huurders:   

 Medewerkers die regelmatig contact hebben met huurders volgen trainingen om bijzondere 

doelgroepen nog beter te herkennen en van dienst te zijn.  

 We organiseren een training woonvaardigheden voor huurders die zelfstandig gaan wonen 

na uitstroom beschermd wonen en/of intramurale zorg GGZ.  

 We zien een rol voor ons weggelegd om statushouders die een woning van ons huren goed 

te informeren over ‘wonen’ in Nederland. Voor deze statushouders organiseren we daarom 

een woontraining.  

 

BELANGHEBBENDEN  

We hebben ogen en oren in de wijk, waardoor we veel zien en horen. Waar nodig slaan we een brug 

met buurtbewoners en maatschappelijke partners. Hierbij kijken we over onze eigen grenzen heen 

en dagen huurders en maatschappelijke organisaties dit ook te doen. 

 

Activiteiten 2019 

 Door samen te werken met organisaties als gemeenten, politie, welzijnsorganisaties, 

zorgpartijen en huurdersvertegenwoordigers zorgen we ervoor dat we onze klanten zo goed 

mogelijk van dienst zijn en aansluiten op hun vragen.  

 We maken in acht gemeenten prestatieafspraken. Om de voortgang te bewaken voeren we 3 á 4 

keer per jaar tripartite* overleg. Hiernaast hebben we onze reguliere ambtelijke en bestuurlijke 

overleggen met gemeenten. (* Gezamenlijk overleg met de gemeente, de corporaties uit de 

betreffende gemeente en huurdersorganisatie(s).) 

 We informeren gemeenten twee keer per jaar in een online nieuwsbrief. Zo houden we 

gemeenten betrokken en geïnformeerd over onze activiteiten en de ontwikkelingen die ons 

raken. 

https://www.actiumwonen.nl/gaatvoorduurzaam/ons-speelveld/
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 Onze vierjaarlijkse visitatie staat eind 2019 op de planning. Een mooi moment om onszelf een 

spiegel voor te houden en te horen van onze belanghouders hoe we het doen en hoe we onszelf 

kunnen verbeteren. 

 

BEDRIJFSVOERING 

De toekomst wordt steeds onvoorspelbaarder. De snelheid van maatschappelijke, demografische en 

technologische ontwikkelingen maakt dat we wendbaar moeten zijn. Dit vraag om nieuwe 

competenties en andere manieren van (samen)werken zowel tussen medewerkers als met onze 

partners. Een solide bedrijfsvoering verliezen we hierbij niet uit het oog. 

 

Activiteiten 2019 

 De verwachte operationele kasstromen leiden in 2019 tot een ICR (rentedekkingsgraad) van 

1,54. 

 Onze netto bedrijfslasten bedragen maximaal € 818 per woning. 

 Onze realisatie-index voor investeringen bedraagt minimaal 70 procent. 

 We verbeteren onze processen steeds weer met als doel onze huurders zo goed mogelijk te 

bedienen en efficiënt te werken. In 2019 optimaliseren we in ieder geval ons 

verhuurmutatieproces. De release (R17) van ons primaire systeem rond de zomer biedt 

mogelijkheden om nieuwe stappen te zetten in digitalisering van processen.  

 Onze nieuwe Strategische Personeelsplanning (SPP) zorgt ervoor dat we de juiste keuzes 

maken als het gaat om wat medewerkers nu en in de toekomst nodig hebben. Denk aan kennis 

en competenties op het gebied van onze doelgroepen, technologie, wet- en regelgeving en 

digitalisering. De uitkomsten gebruiken we om gericht te investeren in kennis en persoonlijke 

ontwikkeling. Daarnaast profileren we onszelf als een aantrekkelijke werkgever.    

 Om een lerende organisatie te (kunnen) zijn die in staat is om continu te verbeteren en/of te 

vernieuwen, werken we aan een aantal organisatiebrede cultuurelementen en activiteiten. Denk 

aan een ondersteunende leeromgeving, concrete leerprocessen zoals de LAB-methode en 

leiderschap dat leren ondersteunt.    

 We kopen duurzaam in, zowel in hoe we met onze partners samenwerken als de materialen/ 

producten die we aanschaffen. Daarbij stimuleren we ook duurzaam gedrag van medewerkers. 

 

 We werken aan een duurzame bedrijfsvoering door bijvoorbeeld:   

 het opstellen van een digitaliserings- en technologieagenda;  

 onze datakwaliteit te verbeteren, gericht toe te passen en data te gebruiken voor adequaat 

en integraal inspelen op ontwikkelingen; 

 monitoring van de naleving van wet- en regelgeving en de inzet van ons compliance team; 

 onze risico’s en kansen goed in kaart te brengen. Hierbij is organisatiebreed aandacht voor 

beleid, werkprocessen en bewustwording over thema’s als operationeel risicomanagement, 

issue- en crisismanagement en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); 

 te leren van onze prestaties door benchmarking; 

 kostenbewust te zijn. 
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3. Financieel beleid  
 

3.1  ACTUALITEITEN 

 

Actium heeft in 2018 haar financieel beleid herijkt. Daarbij zijn de kaders ten aanzien van de 

financiële ratio’s (nog) niet aangepast. Dit vanwege het voorlopige karakter van het toezichtkader 

van de Aw en het WSW. Pas wanneer deze definitief wordt, zal Actium haar financieel beleid ook 

aanpassen. De verwachting is dat dit in 2019 zal plaatsvinden. 

Wel zijn met de herijking van het financieel beleid de investeringskaders aangepast aan actuele 

inzichten. Dit heeft geleid tot een nieuw investeringsstatuut. Bij het vaststellen van het 

investeringsstatuut werd al duidelijk dat, met name door de economische ontwikkelingen en de 

ontwikkelingen in de bouwsector, het investeringskader geen lange termijn gegund zou zijn. 

Gelijktijdig met deze begroting is een nieuwe tijdelijk investeringskader vastgesteld. We 

verwachten in 2019 het investeringsstatuut te herijken en verder te verbeteren.  

 

Ondanks de scheiding van de activiteiten naar DAEB en niet-DAEB is deze begroting grotendeels 

geconsolideerd opgesteld.  Dit vanwege het relatief beperkte aandeel niet-daeb-activiteiten van 

Actium. In bijlage 4 zijn de balans en de kasstroom van de niet-DAEB tak apart weergegeven. 

 

De geconsolideerde financiële gegevens zijn gewaardeerd op actuele waarde (marktwaarde in 

verhuurde staat basisversie). De financiële ratio’s zijn gebaseerd op de beleidswaarde. De 

beleidswaarde is in 2018 nieuw geïntroduceerd door het Aw en het WSW. De totstandkoming van 

deze waarde is nog in onderzoek. Wij hebben aannames gedaan om vanuit de marktwaarde de 

beleidswaarde te benaderen. Gezien het voorlopige karakter van deze waarde is de nodige 

voorzichtigheid geboden bij het beoordelen van de waardering op beleidswaarde en van de 

financiële kengetallen die gebaseerd zijn op deze waarde. 

 

3.2  FINANCIEEL BELEID 

 

Positionering 

In 2017 heeft Actium haar nieuwe strategische koers 2018-2021 vastgesteld. We werken aan onze 

missie: een thuis voor onze huurders, nu en in de toekomst, waarbij we drie pijlers hanteren: 

o We hebben oog voor ieder mens 

o We zijn vernieuwend 

o We gaan voor duurzaam 

Uitgangspunten uit deze pijlers die bepalend zijn voor ons financieel beleid zijn: 

 We maken duurzame keuzes in ons vastgoed, in onze bedrijfsvoering en stimuleren 

duurzaam woon- en werkgedrag. 

 We zijn daarom financieel solide, …, en houden in onze processen en beleid rekening met 

de effecten op lange termijn. 
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 We werken altijd doelgericht en kostenbewust. 

Deze uitgangspunten geven richting aan het financieel beleid.  

 

Afgeleid van de strategische koers wordt ons financiële beleid als volgt omschrijven: 

Ons financieel beleid heeft ten doel Actium financieel solide en duurzaam te laten zijn en blijven, 

ook voor de lange termijn.  

 

Het financieel beleid is enerzijds sturend en anderzijds randvoorwaardelijk. Financiën is  

onlosmakelijk verbonden met alle bedrijfsactiviteiten. Onze bedrijfsactiviteiten worden gestuurd 

door de diverse vormen van beleid en door wet- en regelgeving. Van significante betekenis is de 

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

daarmee de grootste invloed op onze kasstromen. Overige vormen van beleid zijn: investeringen, 

financiering, verhuur, onderhoud, duurzaamheid en organisatie. Het financiële beleid verbindt al ons 

andere beleid en is tevens kaderstellend voor het andere beleid voor wat betreft de financiële 

effecten. 

 

Daarbij dient het financiële beleid conform BTiV artikel 104 lid 2 sub a ondersteunend te zijn aan 

de realisatie van de volkshuisvestelijke doelstellingen en wensen we onze financiën optimaal in te 

zetten voor het realiseren van onze volkshuisvestelijke doelen. Daarmee zijn de volkshuisvestelijke 

doelen leidend voor het financieel beleid mits deze passen binnen onze eigen financiële kaders. 
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Samenhang 

De verbindingen tussen de diverse beleidsvormen laten zich vertalen in onderstaand overzicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaders financieel beleid 

Het hoofddoel van ons financieel beleid is het waarborgen van de financiële continuïteit. Die 

continuïteit borgen we door sturing op onze financiële 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 financiële continuïteit te kunnen 

waarborgen om daarmee ook financierbaar te blijven. 

3. Het resultaat op onze primaire bedrijfsvoering is positief. We zijn financieel in control door het 

stellen van en sturen op normen voor een aantal beïnvloedbare uitgaven, gericht op een 

passende prijsprestatieverhouding. 

4. We streven naar vermogensontwikkeling door te sturen op de financiering in relatie tot de 

waarde creatie. 

5. We streven naar waardeontwikkeling door het stellen van rendementseisen aan investeringen. 

 

Het scheppen van kaders vanuit het financieel 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 
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het bereiken van de doelen van Actium. Dit is alleen mogelijk wanneer de financiële 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 de portefeuillestrategie. 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 invullen. 

 

Bij het maken van de keuzes voor optimale inzet van de kasstromen hanteren we een kader voor de 

rentedekkingsgraad, te weten de ICR (Interest Coverage Ratio).  

 

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. Jaarlijks herijken we onze risico-inschatting om zo de interne norm voor de ICR te 

bepalen. De (onderbouwing van onze) interne norm is opgenomen in het normenkader.  

 

Ad 2) Financiële continuïteit 

Investeren en financiering, 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 financieringsfunctie. 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 geboden een goed inzicht te hebben in de vermogenspositie en de ontwikkeling 

daarvan. Ook is het nodig om voor de buffer- en financieringsfunctie 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. 
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Solvabiliteit (op basis van beleidswaarde) 

De financiële 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. 

Waardesturing in relatie tot financierbaarheid is nog steeds in ontwikkeling, evenals het 

beoordelingskader van de externe toezichthouders, waaronder de waarderingsgrondslag van het 

bezit. 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 bedroeg in het verleden op basis van waardering van de activa op 

bedrijfswaarde 25 procent. Volgens het nieuwe gezamenlijke beoordelingskader Aw en WSW zal de 

solvabiliteit worden gebaseerd op activawaardering op beleidswaarde. Onze inschatting is dat de 

norm daarmee ongeveer gelijk zal blijven, daar de bedrijfswaarde van Actium naar verwachting 

dicht in de buurt van de beleidswaarde komt. De onderbouwing van onze norm ten behoeve van de 

extra benodigde buffer voor Actium is weergegeven in het jaarlijks herijkte normenkader.  

 

Loan to Value (op basis van beleidswaarde) 

Een andere norm die de (ontwikkeling van de) financiële continuïteit weergeeft, betreft de 

zogenaamde Loan te Value. Met name voor de financierbaarheid 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 norm, die is afgeleid 

van de interne norm die Actium gebruikt voor de solvabiliteit, zie het normenkader.  

 

Ad 3) Positief resultaat primaire bedrijfsvoering 

Het positieve resultaat op de primaire bedrijfsvoering wordt in eerste instantie weergegeven door de 

operationele kasstromen (ICR). Aanvullend stelt Actium normen voor de hoogte van de netto-

bedrijfslasten en de onderhoudslasten. Deze zijn vastgelegd in het ondernemingsplan en worden ook 

jaarlijks in de (meerjaren-)begroting weergegeven. Eventueel worden de normen herijkt. Dit wordt 

jaarlijks opnieuw beoordeeld en bij herijking vastgelegd in de kaderbrief. 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 financiële 

continuïteit in gevaar brengen, stellen we een grens aan de hoogte van het vreemd vermogen in 

relatie tot de marktwaarde in verhuurde staat van het bezit. Dit is het financieringsplafond. Deze 

bedroeg in het verleden onder borging van het WSW maximaal 50% van de WOZ-waarde. In het 

recent afgegeven beoordelingskader is dit aangepast naar 70% van de Markwaarde. Gezien de 

afhankelijkheid van de markt voor de marktwaardebepaling hanteren wij hiervoor een lager 

financieringsplafond. Hiermee is er voldoende buffer om tijdig bij te sturen bij een (forse) 

waardedaling van de marktwaarden. 
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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 financiële 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 financieel beleid en worden in eerste instantie bepaald door de volgende ratio’s: 

 ICR 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Strategisch voorraadbeleid 

Solvabiliteitsratio 

Loan to value 
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Dekkingsratio 

Operationele 

uitgaven 

Operationele 

inkomsten 

Investeringen Operationeel 
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Aflossingen Aflossingen 

Interactief proces 
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3.4  FINANCIERINGSBELEID 

Voor een kapitaalintensieve organisatie is het, om de financiële continuïteit te blijven waarborgen, 

ook van belang om de juiste keuzes te maken in de financiering van onze activiteiten. Daarbij is het 

van belang de financieringsactiviteiten aan te laten sluiten bij de organisatie-activiteiten. Daar deze 

laatste in sterke mate wordt beïnvloed door onze portefeuillestrategie, dient de 

financieringsstrategie hierop te zijn afgestemd. Verder kent ons financieringsbeleid de volgende 

subdoelstellingen: 

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

de mogelijkheid om nieuwe projecten te financieren; 

 de identificatie en het beheersbaar houden van risico’s. 

 

Financiering en financierbaarheid 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 financieringsbeleid zijn gelijk aan de normen van ons financieel beleid. 

 

Treasuryjaarplan 

Jaarlijks wordt, aansluitend bij de meerjarenbegroting, een treasuyjaarplan opgesteld. Dit plan voor 

2019 en verder is opgenomen in hoofdstuk 8 van deze begroting.  

 

Financiering niet-DAEB-activiteiten 

Actium investeert in principe niet in niet-DAEB-activiteiten. Desondanks is in het financieel beleid 

wel uiteengezet hoe Actium omgaat met de eventuele financiering van niet-DAEB-activiteiten. 

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

verwezen naar het financieel beleid. 
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3.5  NORMEN FINANCIËLE RATIO’S 

Actium hanteert de volgende normen voor de financiële 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 financieel beleid is de 

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

externe normen. 

 

 

 

  

 DAEB Niet-DAEB 

Definitie Norm extern Norm intern Norm extern Norm intern 

 

Interest Coverage ratio (ICR) 

 

Min 1,4 Min 1,6 Min 1,8 Min 1,8 

Solvabiliteit (beleidswaarde) 

Minimaal percentage o.b.v. eigen 

vermogen en balanstotaal, waardering 

activa op beleidswaarde 

Min. 25% Min. 35% 

 

Min. 40%   

 

Min. 40% 

Loan to Value (beleidswaarde) 

Maximaal percentage v.d. nominale 

schuld t.o.v. beleidswaarde van het bezit 

Max 75% Max 65% Max 75% Max 65% 

Dekkingsratio (marktwaarde) 

Maximaal percentage t.o.v. marktwaarde  
Max 70% Max 70% Max 70% Max 70% 
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4. Vermogensontwikkeling  
 

In dit hoofdstuk geven we inzicht in de ontwikkeling van de rentedekkingsgraad (ICR), het eigen 

vermogen (solvabiliteit) en de Loan to Value (LTV) in relatie tot diverse scenario’s. In de grafieken 

geven we ook inzicht in de vereiste minima (solvabiliteit en ICR) en de maximaal toelaatbare Loan 

to Value. Die normering staat in hoofdstuk 3. Aan het eind van dit hoofdstuk geven we aan waar we 

op korte en op middellange termijn indien nodig op kunnen (bij-)sturen teneinde de financiële 

continuïteit te kunnen blijven waarborgen.  

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de financiële ratio’s voor de komende vijf jaar: 

 

Financiële kaders 2019 2020 2021 2022 2023 

ICR 1,54 1,77 1,79 1,94 1,79 

Loan to Value (Beleidswaarde) 54% 56% 58% 60% 60% 

Solvabiliteit (Beleidswaarde) 43% 41% 38% 37% 38% 

Dekkingsratio (Marktwaarde) 31% 32% 34% 35% 34% 

 

Het gewogen gemiddelde van de  ICR over de komende vijf jaar is 1,73. 

 

Uitgangspunten 

De begroting is gemaakt op basis van de volgende uitgangspunten: 

 De verhuurdersheffing bedraagt 0,591 procent van de WOZ-waarde voor 2019. 

 Voor de huurverhoging is gerekend met inflatie + harmonisatie naar streefhuur bij mutatie. 

 Voor de jaren 2019 t/m 2023 is rekening gehouden met een saneringssteun van 1% van de 

huuropbrengsten. 

 De mutatiegraad van woningen is gemiddeld 8,5 procent voor de jaren 2019 t/m 2023. 

 Portefeuillemutaties voeren we uit volgens ons SVB (sloop, nieuwbouw, groot onderhoud). 

 We verkopen gemiddeld 74 woningen per jaar. 

 De vennootschapsbelasting bedraagt  gemiddeld voor de jaren 2019 t/m 2023 € 6,9 mln per 

jaar. Bij de berekening is rekening gehouden met het nieuwe regeerakkoord (inclusief ATAD). 

Verdere details van de gehanteerde parameters zijn te vinden in bijlage 3.  
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Scenario 1, rente + 1 procent 

In dit scenario komt tot uitdrukking wat het effect op de vermogensontwikkeling en ICR-

ontwikkeling is van een structurele jaarlijkse verhoging van de rente van nieuwe leningen en bij 

conversie van 1% per jaar. 

 

Scenario 2, inflatie + 1 procent 

In het basisscenario rekenen we met een basisinflatie die afloopt van 2,3 procent in 2019 naar 2 

procent vanaf 2022. In deze vermogensontwikkeling en ICR-ontwikkeling komt het effect van een 

1 procent hogere inflatie tot uitdrukking.  

 

Scenario 3, WOZ +5 procent 

In het basisscenario rekenen we met een stijging van de woz waarde van 4 procent in 2019 aflopend 

naar 2% in 2020. In dit scenario komt tot uitdrukking wat het effect is op de 

vermogensontwikkeling en de ontwikkeling van de ICR bij een stijging van de woz van 5 procent 

hoger voor de jaren 2019 tm 2023. 

 

Scenario 4, Onderhoud +10 procent 

In dit scenario komt tot uitdrukking wat het effect op de vermogensontwikkeling en ICR-

ontwikkeling is van een verhoging van de onderhoudskosten van 10%. 

 

Scenario 5, Beleidswaarde -3 procent 

In dit scenario komt tot uitdrukking wat het effect op de vermogensontwikkeling is van een 

structurele verlaging van de beleidswaarde van 3%. Dit heeft geen effect op de ICR. 
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Beïnvloeders 

Mochten een of meerdere scenario’s zich voordoen en we dreigen onze normen te overschrijden, 

dan zien we de volgende mogelijkheden om bij te sturen. 

 

Korte termijn (met name bijsturing op de ICR): 

 Verlaging onderhoudslasten; temporiseren planmatig onderhoudsprojecten 

 Verlaging bedrijfslasten 

 Versoberen renovatie/groot onderhoudsprojecten 

 

Middellange termijn (met name van invloed op de solvabiliteit en loan to value): 

 Verhoging huurprijzen (hogere jaarlijkse huurverhoging, dan wel aanpassing streefhuurbeleid) 

 Verhoging huurprijzen door huurverhoging bij renovatie en duurzaamheidsinvesteringen 

 Minder investeringen (zowel nieuwbouw, duurzaamheid als kwaliteit) 

 Verlaging onderhouds- en/of bedrijfslasten 

 Verkoopopbrengsten verhogen door meer verkoop 
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5. Risicoparagraaf 
 

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 risiconiveau acceptabel is. Met behulp 

van risicomanagement wordt inzichtelijk gemaakt welke risico’s we lopen en welke maatregelen we 

treffen om deze risico’s te beperken tot een aanvaardbaar niveau. 

 

In 2018 hebben we onze strategische risico’s beoordeeld, besproken en herijkt. In deze paragraaf 

geven we de volgens ons belangrijkste strategische risico’s weer.  

 

Risicobereidheid 

Actium is van oudsher een risicomijdende corporatie. Dat is zichtbaar in de huidige gezonde 

financiële 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 financiële buffer dan 

voorgeschreven door externe toezichthouders en een voorkeur voor een zekere bedrijfsvoering 

boven eventuele resultaatmaximalisatie.  

 

5.1 OVERZICHT STRATEGISCHE RISICO’S 

Hieronder volgt een opsomming van de door ons herijkte risicobeoordeling op strategisch niveau. 

De risicokaart geeft de score weer per risico, gebaseerd op door het MT vastgestelde kans maal 

impact per risico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

28 

 

De volgende risico’s zijn als strategische risico’s onderkend (in willekeurige volgorde).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  TOP 5 BELANGRIJKSTE RISICO’S TOEGELICHT 

Op basis van een inschatting van de kans dat het risico zich voordoet en de geschatte impact van het 

risico heeft het managementteam de volgende vijf risico’s als de meest belangrijkste 

gekwantificeerd.  

 

INVESTERINGSRUIMTE (R10) 

De kans bestaat dat Actium de investeringsopgave niet kan realiseren als gevolg van gewenste 

investeringen in duurzaamheid in combinatie met de gevraagde uitbreidingsopgave, stijgende 

bouwkosten en stijgende bedrijfslasten. 

 

LANDELIJKE POLITIEK (R1) 

De kans bestaat dat Actium met regels, heffingen en besluiten te maken krijgt die voor Actium 

nadelig uitpakken, zoals: 

- duurzaamheidsambities die onvoldoende kunnen worden waargemaakt op basis van de 

technologische ontwikkeling en de financiële haalbaarheid. 

- de verslechtering van de leefbaarheid in wijken (gemengde wijken verdwijnen) doordat het 

domein van de corporatiesector is ingeperkt (door passend toewijzen en de beperkingen van de 

woningwet). 

 

  

Risiconummer Risico 

R1 LANDELIJKE POLITIEK 

R2 INMENGING LOKALE OVERHEID  

R3 KWALITATIEVE BEZETTING 

R4 MISMATCH VRAAG EN AANBOD  

R5 BETAALBAARHEID  

R6 VERHUURBAARHEID VAN INTRAMURALE 

ZORGCOMPLEXEN  

R7 ONDERHOUD  

R8 (HER)FINANCIERINGSRISICO'S 

R9 RENTELASTEN  

R10 INVESTERINGSRUIMTE  

R11 LEEFBAARHEID WIJKEN / KWETSBARE 

HUURDERS 

R12 INNOVATIEF VERMOGEN 

R13 COMPLIANCE 

R14 ONTWIKKELING KLANTBENADERING 

R15 STRATEGISCHE BESLUITVORMING 
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BETAALBAARHEID (R5) 

Het risico van huurverhogingen als gevolg van investeringen veroorzaakt door economische 

ontwikkelingen, duurzaamheidsambities en woningmarktontwikkelingen. 

 

LEEFBAARHEID WIJKEN / KWETSBARE HUURDERS (R11) 

Het risico van cumulatie van kwetsbare groepen in wijken (zorgbehoevenden, mensen met verward 

gedrag, financieel afhankelijken, statushouders) waardoor de leefbaarheid in wijken achteruit gaat. 

 

VERHUURBAARHEID INTRAMURALE ZORGCOMPLEXEN (R6) 

De kans bestaat dat intramurale zorgcomplexen onbetaalbaar worden en de financiële stabiliteit van 

de zorgaanbieders onder druk komt te staan met als gevolg leegstaand vastgoed en dalende 

huuropbrengsten.  
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6. Begroting 
 

6.1  INLEIDING 

Actium stuurt intern vooral op kasstromen. Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de werkelijke 

uitgaven en opbrengsten per periode. Om die reden is in paragraaf 3 van dit hoofdstuk de begrote 

kasstroom van 2019 opgenomen (en geen winst- en verliesrekening).  

 

6.2  ORGANISATIE 

Onze doelen voor 2019 realiseren we samen. Met hoeveel collega’s we dit gaan doen, leggen we 

vast in de begroting. Voor 2019 begroten wij een bezetting van 146,9FTE, inclusief flexibele schil 

van 5,4 FTE. 

 

Sector Begrote bezetting 2019 

Directie 1,9 

Klant & strategie 82,8 

Vastgoed 22,9 

Finance & Control 16,2 

Bedrijfsdiensten 23,1 

Totaal 146,9 

 

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. 

 

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.  

 

Voor 2019 verwachten wij € 169k uit te geven aan opleidingen. Een deel van de opleidingskosten 

wordt gefinancierd vanuit het individuele loopbaanbudget (ILOB). Jaarlijks wordt voor iedere 
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medewerker een bedrag gereserveerd voor het ILOB, tenzij het maximale budget is bereikt. In 

onderstaande tabel staat per sector het begrote bedrag aan opleidingen (inclusief ILOB). 

 

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. 

 

Trainees 

In het derde tertiaal van 2019 starten we met het opleiden van twee trainees. 

 

Ziekteverzuim 

Voor 2019 streven we naar een ziekteverzuimpercentage van maximaal 4,5%. 
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6.3.  KASSTROOMOVERZICHT 2019 

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. 

             

    

Bedragen x € 1.000     

Operationele activiteiten Begroting 2019 Prognose 2018 

Ontvangsten:   

Huren 98.249 96.452 

Vergoedingen - kosten servicecontracten   19 -154 

Overige bedrijfsontvangsten 239 152 

Saldo ingaande kasstromen 98.507 96.450 
   

Uitgaven:   

Personeelsuitgaven 11.592 11.365 

Lonen en salarissen 7.560 7.331 

Sociale lasten   1.228 1.232 

Pensioenlasten 1.112 997 

Overige personeelskosten 1.692 1.805 

Onderhoudsuitgaven   34.406 31.718 

Planmatig onderhoud 24.389 21.722 

Contract onderhoud 3.349 3.385 

Serviceonderhoud 3.101 3.075 

Mutatieonderhoud 4.696 4.389 

Overig onderhoud 104 0 

Onderhoudslasten werkapparaat -1.072 -853 

Vergoedingen onderhoud -161  

Overige bedrijfsuitgaven 11.046 10.638 

Kosten RvC 146 124 

Huisvesting 285 321 

Algemene kosten 2.367 2.336 

Automatisering 1.850 1.721 

Belastingen en verzekeringen 4.998 4.830 

Overige bedrijfslasten (excl. leefbaarheid) 1.400 1.306 

Rente-uitgaven -/-opbrengsten 14.544 14.600 

Verhuurderheffing 10.393 10.050 

Saneringssteun 970 966 

Leefbaarheid 608 555 

Vpb 7.139 3.963 

Saldo uitgaande kasstromen 90.698 83.855 

Kasstroom uit operationele activiteiten   7.809 12.595 
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Bedragen x € 1.000     

Operationele activiteiten Begroting 2019 Prognose 2018 

(Des)investeringsactiviteiten   

MVA ingaande kasstroom   

Verkoopontvangsten huur, woon- en niet woongelegenheden 13.565 10.603 

Verkoopontvangsten uit nieuwbouw, woon- en niet woongelegenheden  340 

Verkoop woongelegenheden (VOV)  967 

Verkoopontvangsten uit grond  1520 

Tussentelling ingaande kasstroom MVA 13.565 13.430 

MVA uitgaande kasstroom   

Nieuwbouw huurwoongelegenheden te borgen door WSW 49.099 22.660 

Woningverbetering/Upgrading woningen te borgen door WSW   15.318 4.335 

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop  1.547 

Aankoop huurwoningen te borgen WSW 6823  

Investeringen overig bezit te borgen door WSW 376 428 

Verkoopkosten 965 804 

Tussentelling MVA uitgaande kasstroom 72.581 29.774 

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -59.016 -16.344 

FVA   

Ontvangsten    125 

Uitgaven  0 

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA   0 125 

Kasstroom uit (des)investeringen -59.016 -16.219 

Financieringsactiviteiten   

Ingaand   

Nieuwe leningen 61.542 0 

Storting roll-overs/reeds aangegaan    5.000 

Uitgaand   

Aflossing leningen   17.172 11.564 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 44.370 -6.564 

Mutatie liquide middelen -6.835 -10.188 

Liquide middelen per 1-1 9.835 20.130 

Liquide middelen per 31-12 3.000 9.942 
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      6.4  WINST EN VERLIESREKENING 2019 (CATEGORIAAL) 

 

 Begroting 

2019 

Begroting 

2018 

Realisatie 

2017 

Bedrijfsopbrengsten  
  

Huuropbrengsten 98.270 95.800 95.217 

Resultaat servicecontracten 19 246 956 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 3.390 1.607 1.865 

Geactiveerde productie eigen bedrijf 1.259 471 1.033 

Overige bedrijfsopbrengsten 540 152 540 

Som der bedrijfsopbrengsten 103.478 98.276 99.611 

Bedrijfslasten  
  

Afschrijving materiele vaste activa 1.038 1.084 1.159 

Overige waardever. mat.vaste activa en 

vastgoedbeleggingen 30.081 

 

17.075 

 

1.909 

Erfpacht 31 31 31 

Lonen en salarissen 7.560 7.556 7.892 

Sociale lasten 1.228 1.232 1.171 

Pensioenlasten 1.112 997 1.070 

Overige personeelskosten 1.692 900 740 

Onderhoudslasten 34.778 33.863 39.268 

Overige bedrijfslasten 11.015 10.639 8.827 

Kosten RvC 146 129 119 

Huisvesting 285 321 153 

Algemene kosten 2.367 2.258 1.743 

Automatiseringskosten 1.850 1.721 1.310 

Belastingen en verzekeringen 4.998 4.980 4.613 

Overige bedrijfslasten (excl. leefbaarheid) 1.369 1.230 889 

Verhuurderheffing 10.393 9.539 9.290 

Saneringssteun 970 914 0 

Leefbaarheid 608 555 477 

Som der bedrijfslasten 100.506 84.385 71.834 

Niet gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedbeleggingen 464 

 

-855 

 

0 

Bedrijfsresultaat 3.436 13.036 27.777 

Financiële baten en lasten  
  

Waardeveranderingen financiële vaste activa 0 7.212 2.596 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 56 21 22 

Rentelasten en soortgelijke kosten -15.004 -14.826 -14.778 

Saldo financiële baten en lasten -14.948 -7.593 -12.160 

Resultaat voor belasting -11.512 5.443 15.617 

Belastingen 7.139 4.230 3.651 

Resultaat na belastingen voor deelnemingen -18.651 1.213 11.966 

Aandeel in resultaat van deelnemingen  
 12 

Resultaat na belastingen na deelnemingen -18.651 1.213 11.978 
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7. Meerjarenperspectief 2019-2023 
 

7.1  BALANS OP TOTAALNIVEAU 2019-2023 

 

Balans (Bedragen x € 1.000) 
Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Begroting 

2023 

ACTIVA      

Vaste activa      

Materiële vaste activa      

Sociaal vastgoed in exploitatie 1.435.797 1.503.993 1.556.975 1.616.143 1.657.011 

Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd  9.979 1.645 0 0 0 

Onroerende en roerende zaken tdv de exploitatie 11.308 10.962 10.480 10.309 10.103 
 1.457.084 1.516.600 1.567.455 1.626.452 1.667.114 

Vastgoedbeleggingen      

Commercieel vastgoed in exploitatie 10.427 10.656 9.362 9.549 9.740 

Vastgoed verkocht onder voorwaarden 8.507 8.507 8.507 8.507 8.507 
 18.934 19.163 17.869 18.056 18.247 

Financiële vaste activa      

Latente belastingvordering 12.718 12.718 12.718 12.718 12.718 

Leningen u/g 4.471 4.295 5.516 5.119 5.459 

Derivaten 5.558 5.226 4.895 4.563 4.231 
 22.747 22.239 23.129 22.400 22.408 

Som der vaste activa 1.498.765 1.558.002 1.608.453 1.666.908 1.707.769 
      

Vlottende Activa      

Voorraden      

Overige voorraden 4.138 4.138 4.138 4.138 4.138 
 4.138 4.138 4.138 4.138 4.138 

Vorderingen      

Huurdebiteuren 1.111 1.161 1.205 1.246 1.291 

Overige vorderingen 98 98 98 98 98 

Overlopende activa 514 515 515 517 520 
 1.723 1.774 1.818 1.861 1.909 

Liquide middelen 2.998 2.999 3.001 3.003 3.005 

Som der vlottende activa 8.859 8.911 8.957 9.002 9.052 

TOTAAL ACTIVA 1.507.624 1.566.913 1.617.410 1.675.910 1.716.821 
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Balans (Bedragen x € 1.000) 
Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Begroting 

2023 

PASSIVA      

Eigen vermogen      

Overige reserves 430.228 440.553 447.359 473.126 497.233 

Herwaarderingsreserve 569.022 578.256 579.700 586.026 592.861 
 999.250 1.018.809 1.027.059 1.059.152 1.090.094 

Voorzieningen      

Voorziening onrendabele investeringen 5.408 1.004 7.543 0 0 

Voorziening derivaten 29.105 28.475 27.847 27.223 26.550 

Overige voorzieningen 960 960 960 960 960 
 35.473 30.439 36.350 28.183 27.510 

Langlopende schulden      

Schulden/leningen overheid en kredietinstellingen 446.672 490.922 526.795 560.909 571.824 

Verplichtingen inzake onroerende zaken VOV 8.491 8.491 8.491 8.491 8.491 
 455.163 499.413 535.286 569.400 580.315 

Kortlopende schulden      

Schulden aan leveranciers en kredietinstellingen 11.205 11.719 12.183 12.642 12.369 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.246 4.246 4.246 4.246 4.246 

Overige schulden en overlopende passiva 2.287 2.287 2.287 2.287 2.287 
 17.738 18.252 18.716 19.175 18.902 

TOTAAL PASSIVA 1.507.624 1.566.913 1.617.411 1.675.910 1.716.821 
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7.2  KASSTROOMOVERZICHT OP TOTAALNIVEAU 2019-2023 

Kasstroommodel Actium (overzicht kasstromen)         

  Prognosejaren 

Bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 2022 2023 

Operationele activiteiten           

Ontvangsten           

Huren 98.249 102.615 106.490 110.138 114.124 

Vergoedingen - kosten 19 3 -44 -93 -101 

Overige bedrijfsontvangsten 239 237 235 233 232 

Saldo ingaande kasstromen 98.507 102.855 106.681 110.278 114.255 

Uitgaven           

Personeelsuitgaven 11.592 11.710 11.982 12.171 12.361 

     Lonen en salarissen 7.560 7.772 7.974 8.173 8.377 

     Sociale lasten 1.228 1.262 1.295 1.328 1.361 

     Pensioenlasten 1.112 1.143 1.173 1.203 1.233 

    Overige personeelskosten 1.692 1.533 1.540 1.467 1.390 

Onderhoudsuitgaven 34.406 32.461 33.665 31.200 34.583 

     Planmatig onderhoud 24.389 22.245 23.089 20.308 23.583 

     Contract onderhoud 3.349 3.216 3.228 3.251 3.295 

     Serviceonderhoud 3.101 3.163 3.213 3.265 3.331 

     Mutatieonderhoud 4.696 4.988 5.312 5.576 5.595 

     Overig onderhoud / verzekeringswerk / WMO  104 115 121 128 140 

     Onderhoudslasten werkapparaat -1.072 -1.102 -1.131 -1.159 -1.188 

     Vergoedingen onderhoud -161 -164 -167 -169 -173 

Overige bedrijfsuitgaven 11.046 10.967 11.166 11.371 11.660 

Kosten RvC 146 135 138 142 150 

Huisvesting 285 293 301 308 316 

Algemene kosten 2.367 2.146 2.196 2.247 2.355 

Automatisering 1.850 1.901 1.951 2.000 2.050 

Belastingen en verzekeringen 4.998 5.068 5.124 5.181 5.259 

Overige bedrijfslasten (excl. leefbaarheid) 1.400 1.424 1.456 1.493 1.530 

Renteuitgaven -/-opbrengsten 14.544 15.504 16.567 17.803 19.371 

Verhuurderheffing 10.393 11.330 12.085 12.526 12.436 

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 970 1.002 1.033 1.060 1.093 

Leefbaarheid 608 625 642 658 674 

Vpb 7.139 7.242 6.520 6.765 6.777 

Saldo uitgaande kasstromen 90.698 90.841 93.660 93.554 98.955 

Kasstroom uit operationele activiteiten 7.809 12.014 13.021 16.724 15.300 
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  Prognosejaren 

Bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 2022 2023 

(Des)investeringsactiviteiten           

MVA ingaande kasstroom           

Verkoopontvangsten bestaande huurwoongelegenheden 13.565 10.504 12.217 11.312 11.368 

Verkoopontvangsten gronden 0 0 0 0 0 

Verkoopontvangsten nieuwbouw koop reeds opgeleverd 0 0 0 0 0 

Tussentelling ingaande kasstroom MVA 13.565 10.504 12.217 11.312 11.368 

MVA uitgaande kasstroom           

Nieuwbouw huurwoongelegenheden te borgen door WSW 49.099 47.413 44.522 47.464 21.069 

Nieuwbouw huurwoongelegenheden niet te borgen door WSW 0 0 0 0 0 

Woningverbetering/Upgrading woningen te borgen door WSW 15.318 18.298 14.061 13.769 14.800 

Woningverbetering woningen niet te borgen door WSW 0 0 0 0 0 

Aankoop huurwoongelegenheden te borgen door WSW 6.823 0 0 0 0 

Nieuwbouw koopwoongelegenheden niet te borgen door WSW  0 0 0 0 0 

Sloopuitgaven te borgen 0 0 0 0 0 

Sloopuitgaven niet te borgen 0 0 0 0 0 

Investeringen overig bezit te borgen door WSW 376 414 464 431 483 

Investeringen overig bezit niet te borgen door WSW 0 0 0 0 0 

Verkoopkosten 965 819 840 882 887 

Tussentelling MVA uitgaande kasstroom  72.581 66.944 59.887 62.546 37.239 

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -59.016 -56.440 -47.670 -51.234 

-

25.871 

FVA            

Ontvangsten 0 0 0 0 0 

Uitgaven 0 0 0 0 0 

Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA 0 0 0 0 0 

Kasstroom uit (des)investeringen -59.016 -56.440 -47.670 -51.234 

-

25.871 

Financieringsactiviteiten           

Ingaand           

Nieuwe leningen 61.542 53.577 41.350 46.290 17.289 

Nieuwe leningen niet te borgen 0 0 0 0 0 

Storting roll-overs/reeds aangegaan 0 0 0 0 0 

Uitgaand           

Aflossing leningen 17.172 9.151 6.698 11.779 6.715 

Aflossing leningen niet geborgd 0 0 0 0 0 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 44.370 44.426 34.652 34.511 10.574 

            

Mutatie liquide middelen -6.837 0 3 1 3 

Transitoria en correctie 2 0 -3 -1 -3 

            

Liquide middelen per 1-1 9.835 3.000 3.000 3.000 3.000 

Liquide middelen per 31-12 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
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BIJLAGE 1 | KENGETALLEN BEGROTING 2019 
 

KENGETAL BEGROTING 2019 

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) € 129k 

Verkochte woningen 

 

73 

Transformatieopgave SVB (aantallen)  

Sloop 47 

Renovatie/groot onderhoud 65 

BENG 51 

Zorgproof 9 

Nieuwbouw 343 

Energetische verbeteringen 1.029 

Aantal woningen voorzien van pv panelen 2.440 

Aantal woningen planmatig onderhoud uitgevoerd 6.047 

Aankoop Mooiland 

 

134 

Netto bedrijfslasten per vhe (benchmarknorm) 

 

818 

Ratio’s  

ICR (norm Actium: min. 1,6) 

Solvabiliteit (norm Actium: min. 35%) 

1,54 

43% 

Loan to Value (norm Actium: max. 65%) 54% 

Dekkingsratio (norm Actium: max. 70%) 31% 
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BIJLAGE 2 | PARAMETERS 

MEERJARENBEGROTING 2019 

 
OMSCHRIJVING MJB 2019-2023 MJB 2018-2022 

Jaarlijkse huursomstijging   

2019 inflatie + harmonisatie inflatie + 0,5% (incl. harm.) 

2020 

2021 

inflatie + harmonisatie 

inflatie + harmonisatie 

inflatie + 0,5% (incl. harm.) 

inflatie + 0,5% (incl. harm.) 

2022 inflatie + harmonisatie inflatie + 0,5% (incl. harm.) 

2023 

 

inflatie + harmonisatie inflatie + 0,5% (incl. harm.) 

Huurderving huidig bezit   

Leegstand 

Oninbaar 

1,00% 

€ 350k 

1,00% 

€ 350k 

   

Mutatiegraad woningen 

2019 e.v. 

 

 

Gemiddeld 8,5% 

 

Gemiddeld 8% 

Inflatie 

2019 

 

2,30% 

 

1,15% 

2020 2,20% 1,23% 

2021 2,10% 1,35% 

2022 2,00% 1,41% 

2023 

 

2,00% 2,00% 

Stijging loonkosten   

2019 3,10% 1,70% 

2020 2,80% 1,75% 

2021 2,60% 1,93% 

2022 2,50% 2,09% 

2023 2,50% 2,50% 

   

Stijging onderhoudslasten/bouwindex   

2019 4,20% 1,92% 

2020 2,80% 1,78% 

2021 2,60% 2,11% 

2022 2,50% 2,05% 

2023 2,50% 2,50% 
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OMSCHRIJVING MJB 2019-2023 MJB 2018-2022 

Rente   

herfinanciering lang   

2019 1,65% 1,34% 

2020 

2021 

2,35% 

3,05% 

1,60% 

2,02% 

2022 3,15% 2,44% 

2023 

 

3,15% 2,84% 

Rente   

herfinanciering kort   

2019 -0,58% -0,17% 

2020 

2021 

0,00% 

0,33% 

0,25% 

0,75% 

2022 0,89% 1,23% 

2023 

 

1,35% 1,59% 

Disconteringsvoet 

 

5,00% 5,00% 

Levensduur   

- Woningen 80 jaar 80 jaar 

- Zorg 

 

30 jaar 30 jaar 

Verhuurdersheffing % van de WOZ % van de WOZ 

2019 0,591% 0,591% 

2020 0,592% 0,592% 

2021 0,592% 0,592% 

2022 0,593% 0,593% 

2023 0,567% 0,567% 

   

Saneringsheffing 1% van de huuropbrengsten 1% van de huuropbrengsten 
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BIJLAGE 3 | BALANS EN KASSTROOM NIET-DAEB 

Balans (Bedragen x € 1.000) 
Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Begroting 

2023 

ACTIVA      

Vaste activa      

Vastgoedbeleggingen      

Commercieel vastgoed in exploitatie 10.427 10.656 9.362 9.549 9.740 

Vastgoed verkocht onder voorwaarden 7.331 7.331 7.331 7.331 7.331 
 17.758 17.987 16.693 16.880 17.071 

Financiële vaste activa      

Latente belastingvordering 206 206 206 206 206 
 206 206 206 206 206 

Som der vaste activa 17.964 18.193 16.899 17.086 17.277 
      

Vlottende Activa      

Voorraden      

Overige voorraden 3.640 3.640 3.640 3.640 3.640 
 3.640 3.640 3.640 3.640 3.640 

Vorderingen      

Huurdebiteuren 13 13 12 11 11 

Overige vorderingen 2 2 2 2 2 

Overlopende activa 8 8 8 8 8 
 23 23 22 21 21 

Liquide middelen 998 1.128 2.913 3.246 3.590 

Som der vlottende activa 4.661 4.791 6.575 6.907 7.251 

TOTAAL ACTIVA 22.625 22.984 23.474 23.993 24.528 

      

      

Balans (Bedragen x € 1.000) 
Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Begroting 

2022 

Begroting 

2023 

PASSIVA      

Eigen vermogen      

Overige reserves 13.928 14.578 15.368 15.816 16.275 

Herwaarderingsreserve 938 1.028 728 799 875 
 14.866 15.606 16.096 16.615 17.150 

Voorzieningen      

Overige voorzieningen 11 11 11 11 11 
 11 11 11 11 11 

Langlopende schulden      

Interne leningen o/g DAEB-scheiding 381 0 0 0 0 

Verplichtingen inzake onroerende zaken VOV 7.282 7.282 7.282 7.282 7.282 
 7.663 7.282 7.282 7.282 7.282 

Kortlopende schulden      

Belastingen en premies sociale verzekeringen 51 51 51 51 51 

Overige schulden en overlopende passiva 34 34 34 34 34 
 85 85 85 85 85 

TOTAAL PASSIVA 22.625 22.984 23.474 23.993 24.528 

      
Solvabiliteit 66% 68% 69% 69% 70% 

 



 

43 

 

 
Kasstroommodel Actium (overzicht kasstromen)           

  Prognosejaren 

Bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 2022 2023 

Operationele activiteiten           

Ontvangsten           

Huren 1.127 1.121 1.031 938 955 

Vergoedingen - kosten 86 80 46 11 10 

Overige bedrijfsontvangsten 4 4 4 4 4 

Saldo ingaande kasstromen 1.217 1.205 1.081 953 969 

Uitgaven           

Personeelsuitgaven 188 187 194 199 202 

     Lonen en salarissen 122 125 129 133 137 

     Sociale lasten 20 20 21 22 22 

     Pensioenlasten 18 18 19 20 20 

    Overige personeelskosten 28 24 25 24 23 

Onderhoudsuitgaven 522 261 319 209 229 

     Planmatig onderhoud 389 128 190 85 98 

     Contract onderhoud 83 82 77 71 73 

     Serviceonderhoud 50 51 52 53 55 

     Mutatieonderhoud 0 0 0 0 3 

     Overig onderhoud / verzekeringswerk / WMO  20 21 21 22 22 

     Onderhoudslasten werkapparaat -17 -18 -18 -19 -19 

     Vergoedingen onderhoud -3 -3 -3 -3 -3 

Overige bedrijfsuitgaven 179 178 182 186 191 

Kosten RvC 3 2 2 2 3 

Huisvesting 5 5 5 5 5 

Algemene kosten 37 35 36 37 38 

Automatisering 30 31 32 33 34 

Belastingen en verzekeringen 81 82 83 85 86 

Overige bedrijfslasten (excl. leefbaarheid) 23 23 24 24 25 

Renteuitgaven -/-opbrengsten 41 40 23 -3 -27 

Verhuurderheffing 0 0 0 0 0 

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 16 16 17 17 18 

Leefbaarheid 10 10 10 11 11 

Saldo uitgaande kasstromen 956 692 745 619 624 

Kasstroom uit operationele activiteiten 261 513 336 334 345 
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  Prognosejaren 

Bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 2022 2023 

(Des)investeringsactiviteiten           

MVA ingaande kasstroom           

Verkoopontvangsten huur, woon- en niet woongelegenheden 1.164 0 1.450 0 0 

Tussentelling ingaande kasstroom MVA 1.164 0 1.450 0 0 

MVA uitgaande kasstroom           

Woningverbetering/Upgrading woningen te borgen door WSW 0 0 2 2 3 

Verkoopkosten 58 0 0 0 0 

Tussentelling MVA uitgaande kasstroom  58 0 2 2 3 

Kasstroom uit (des)investeringen 1.106 0 1.448 -2 -3 

Financieringsactiviteiten           

Ingaand           

Nieuwe leningen 0 0 0 0 0 

Uitgaand           

Aflossing leningen 0 0 0 0 0 

Aflossing interne lening o/g DAEB-scheiding 1.368 381 0 0 0 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.368 -381 0 0 0 

            

Mutatie liquide middelen -1 132 1.784 332 342 

Transitoria en correctie -1 -2 1 1 2 

            

Liquide middelen per 1-1 1.000 998 1.128 2.913 3.246 

Liquide middelen per 31-12 998 1.128 2.913 3.246 3.590 

      
ICR 7,4 13,8 15,6 nvt nvt 

 


