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1. INLEIDING 

DE BEDOELING 

De laatste jaren heeft er een brede maatschappelijke heroriëntatie plaatsgevonden in de publieke sector. 

Voorbeelden daarvan zijn de ingrijpende decentralisaties bij gemeenten en zorginstellingen en de strikte 

afbakening van onze kerntaken in de Woningwet 2015. De omslag die hiermee gepaard ging zorgt voor meer 

en nieuwe regels en extra verantwoordingsverplichtingen.  

 

We hebben onze visie op deze ontwikkelingen beschreven in ons ondernemingsplan 2016 – 2019 met de titel 

‘Wat werkelijk van waarde is.’ Dit betekent dat we in principe alleen oplossingen bieden die echt 

noodzakelijk zijn en op het werkterrein liggen waar wij verantwoordelijk voor zijn. We signaleren dat deze 

keus bij tal van publieke organisaties is gemaakt.  

 

De omvangrijke kaders en toegenomen regeldichtheid zorgen voor een dominante systeemwereld. Omdat 

allerlei organisaties zich noodgedwongen terugtrekken op hun eigen domein en organisatorische 

verplichtingen leidend zijn, is de huurder, cliënt of patiënt onbedoeld uit het zicht verloren. Doordat de eigen 

regels en belangen prevaleren is samenwerking tussen verschillende organisatie bovendien heel lastig. 

 

De gevolgen van deze ontwikkeling merken we dagelijks in onze contacten met huurders en 

woningzoekenden. Het gaat om gevoelens van onzekerheid, onwennigheid, ongerustheid en onveiligheid. 

Een natuurlijk proces bij een transformatie van deze omvang. De grootste zorgen die wij hebben is de 

verdichting van kwetsbare doelgroepen (segregatie) en de nadelige invloed daarvan op buurten en wijken. 

De keerzijde van het strikte doelgroepenbeleid van de overheid is een markt die zichzelf helemaal vastdraait. 

Het is de vraag of dit de bedoeling is. 

 

1.1 WERKPLAN 2018  

Het werkplan 2018 is de voorlaatste onder de vlag van het ondernemingsplan 2016-2019, dat leidraad is voor 

de werkplannen in deze periode. In dit werkplan lichten we de ideeën en ambities voor 2018 toe. In dit 

hoofdstuk gaan we kort in op ontwikkelingen die belangrijk voor ons zijn. Vanaf hoofdstuk 2 vertalen we deze 

ontwikkelingen tezamen met de ambities uit ons ondernemingsplan in de opgaven voor 2018.  

 

De financiële gevolgen van de keuzes die we in dit werkplan maken zijn uitgewerkt in de (meerjaren)begroting 

en de investeringsbegroting. Een risicoparagraaf completeert het geheel. 

 

1.2 KERNTAKEN 

We richten ons op de volgende activiteiten: 

 We bouwen, verhuren en beheren sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen of voor 

mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden 

 We bouwen, verhuren en beheren maatschappelijk vastgoed als dat een noodzakelijke bijdrage levert 

aan de leefbaarheid in de kernen waar we woningbezit hebben  

 We bouwen, beheren en verhuren zorgvastgoed en leveren daarmee een bijdrage aan de zorgtransitie 

en het langer zelfstandig wonen  

 Samen met huurders, huurdersvertegenwoordiging, overige bewoners en belanghouders werken we 

aan leefbare wijken en dorpen 

 

1.3 BELEIDSAGENDA WONEN  
Het demissionaire kabinet heeft in overleg met gemeenten, huurdersorganisaties en sociale verhuurders vier 

prioriteiten benoemd voor de periode tot 2020 die in elke gemeente spelen en van nationaal belang zijn:  

1. Betaalbaarheid en beschikbaarheid  
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2. Huisvesting van urgente doelgroepen  

3. Het realiseren van wonen met zorg en ouderenhuisvesting 

4. Energiezuinige sociale huurwoningvoorraad 

We erkennen het belang van deze onderwerpen. Het zijn speerpunten die centraal staan in ons werk. We 

lichten de huidige stand van zaken kort toe. 

 

Beschikbaarheid  
Het tekort aan woningen neemt toe. Dit manifesteert zich vooral in stedelijk gebied in forse prijsstijgingen in 

zowel de koop- als de vrije huursector en oplopende wachttijden voor een huurwoning. Deze situatie verspreid 

zich als een olievlek naar omliggende woningmarkten. Hoewel onze regio daar nog niet heel veel van merkt, 

neemt de prijs en de druk op woningen hier net zo goed toe. Er is geen woning die we niet kunnen verhuren en 

de actieve zoekduur1 voor eengezinswoningen en woningen voor een- en tweepersoons huishoudens loopt op 

tot meer dan drie jaar. In de prestatieafspraken met gemeenten gaan we uit van een norm van 24 maanden. 

Hoewel we met gemeenten afspraken maakten over de uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen, 

voorzien we de komende jaren geen afname van de zoekduur.   

 

We oriënteren ons momenteel op het herlabelen van een deel van onze seniorenwoningen. De zoekduur voor 

seniorenwoningen is gemiddeld aanzienlijk geringer dan bij de andere woningcategorieën. Als we het leeftijds-

label bij een deel van deze woningen loslaten, dan heeft dit effect op de zoekduur van andere categorieën. Dit 

wordt echter deels tenietgedaan door de gunstige prijs-/kwaliteitverhouding van onze woningen en de 

toenemende marktdruk, waardoor we steeds meer woningzoekenden van buitenaf huisvesten. 

 

Betaalbaarheid  

In het ondernemingsplan hebben we vastgelegd dat huurders een huur betalen die is afgestemd op hun reële 

persoonlijke mogelijkheden. Individueel maatwerk lukt niet vanwege de enorme administratieve rompslomp 

die dat met zich meebrengt. Zo’n systeem eist voorts een hele strakke en continue inkomensmonitoring. We 

hebben geconcludeerd dat generieke huurmatiging voor ons de beste aanpak is. Voor de huuraanpassing van 

2018 en verder gaan we uit van het inflatieniveau. 

Huurmatiging combineren we met aandacht voor huurders die niet (kunnen) voldoen aan hun verplichtingen. 

De huidige aanpak van maatwerk, ‘vroeg erop af’ en sociale incasso, levert goede resultaten op. Punt van zorg 

is de samenwerking met andere partijen op het terrein van schuldhulpverlening. Dit aspect heeft voor ons hoge 

prioriteit binnen de prestatieafspraken met gemeenten.  

 

Huisvesting van urgente doelgroepen  
Urgente doelgroepen krijgen specifieke aandacht en voorrang bij hun huisvesting. Binnen de regionale 

huisvestingsverordening zijn vergunninghouders, mensen met een medische indicatie, mantelzorgers, 

echtscheiders en uitstromers uit de Maatschappelijke Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW) als urgentie-

categorieën aangewezen. De verwachting is dat met name de instroom uit laatstgenoemde categorie (MO en 

BW) stijgt. De druk op deze voorzieningen neemt toe en de uitstroom houdt daarmee geen gelijke tred. De 

corporaties in West-Friesland hebben aangeven dat zij deze huisvestingstaak serieus zullen oppakken. Zij 

hebben daarbij de voorwaarde gesteld dat er samenwerkingsafspraken worden gemaakt om overlast en 

schuldenproblematiek te voorkomen en dat er acute crisisopvang moet zijn als het onverhoopt eens misgaat.   

 

De ontwikkeling van de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders is ongewis. De verwachting is 

dat we eind 2017 in de gemeente Medemblik bij zijn en dat we in Drechterland een achterstand houden. We 

hebben hier regelmatig contact over met gemeenten. 

 

 

                                                                 
1 Tijd tussen eerste reactie en uiteindelijke woningacceptatie. 
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Langer zelfstandig wonen / zorgtransitie  

Langer zelfstandig wonen, ook met beperkingen, is de basis van de zorgtransitie. Het grootste deel van de 

toekomstige zorgbehoevenden wordt daarmee teruggeworpen op eigen middelen en mogelijkheden. De 

reductie van de intramurale capaciteit (GGZ en ouderenzorg) in combinatie met de vergrijzing zorgt voor een 

toenemende druk op andere vormen van huisvesting. Daarmee neemt de druk op de sociale huursector toe. Er 

is een transformatie gaande van verblijf naar wonen, waarin de verouderde instellingen en verzorgingshuizen 

niet (goed) meer passen. Veel zorginstellingen hebben hun woon-/zorgstrategie aangepast. Dit varieert van 

wijziging van de doelgroepen die voor intramurale huisvesting in aanmerking komen tot sloop omdat het ‘huis’ 

ongeschikt is voor transformatie. De keus voor sloop speelt concreet bij verzorgingshuis Sorghvliet in Andijk. 

 

Sloop van een verzorgingshuis heeft grote impact op de gemeenschap. Wie levert straks de zorg en welzijn aan 

ouderen in de in- en aanleunwoningen? Wie zorgt in de toekomst voor de maaltijdvoorziening van mensen die 

nu gebruik maken van de ‘open tafel’? Allemaal zaken die met het oog op de vergrijzing van groot belang zijn 

voor Andijk. Zaken ook die direct samenhangen met de toekomstige verhuur van in- en aanleunwoningen. 

Reden voor ons om intensief samen te werken met allerlei partijen als inwoners, vrijwilligers, zorginstelling en 

gemeente om na de sloop van het huidige verzorgingshuis te kunnen voorzien in goede alternatieven.   

 

Verder bouwen wij in verschillende gemeenten en kernen gelijkvloerse woningen en woongebouwen om in de 

toenemende vraag naar toegankelijke woningen en zorggeschikte woningen te voorzien. Waar mogelijk bieden 

we bewoners maatwerkoplossingen in hun huidige huurwoning om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Als 

dat niet gaat, begeleiden we ze naar een andere, geschiktere, woning.  

 

Duurzaam vastgoed  

We voldoen eind 2018, begin 2019 aan de afspraken van het Convenant Energiebesparing Huursector2. Het is 

een eerste stapje op weg naar een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050. Momenteel werken we aan een 

nieuwe opzet voor dynamische vastgoedsturing. Eind 2017 stellen we Deel I, Opgaven en kaders vast waarin 

we de ontwikkelingen op dit terrein beschrijven. De uitkomsten van Deel I geven de ontwikkelrichting aan voor 

ons vastgoed. In deel II, Portefeuilleplan, beschrijven we de toekomstige transformatieopgave in aantallen, 

woningtypes en prijsklassen. Dit deel wordt het eerste kwartaal van 2018 gepresenteerd. In hetzelfde kwartaal 

wordt een plan van aanpak gepresenteerd voor de verduurzaming van ons vastgoed.  

 

Brede duurzaamheidsvisie 

Duurzaamheid gaat veel verder dan alleen de verduurzaming van ons vastgoed. De bouw heeft een enorme 

impact op het milieu. De bouw is de grootste grondstoffengebruiker, de grootste afvalproducent en zorgt voor 

de meeste CO2-uitstoot. Het is zaak om het huidige lineaire systeem te veranderen in een circulair systeem 

met hoogwaardig hergebruik en recycling. De noodzaak om ons handelen te veranderen geldt niet alleen voor 

onze bouw- en onderhoudsactiviteiten. Er liggen net zo goed kansen bij het energie- en materiaalgebruik in ons 

kantoor en bijvoorbeeld het energiegebruik van gemeenschappelijke voorzieningen in woongebouwen. 

Daarnaast is het essentieel om te investeren in milieubewuster gedrag van aannemers, medewerkers en 

huurders.  

 

1.4 BREDE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID  
Beschreven duurzaamheidsopgaven sluiten aan bij een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid:  

 De samenleving verwacht dat we onze maatschappelijke taken zo goed mogelijk invullen en verspilling 

voorkomen. 

 Mens en milieu staan centraal; er is een groeiende behoefte aan maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO). 

                                                                 
2 De afspraak dat de gemiddelde energie-index van het woningbezit eind 2020 lager is dan 1,40. 
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 Mensen hebben behoefte aan goede prikkels, die variëren van het aandringen op de eigen 

verantwoordelijkheid tot het stimuleren van burgerschapsinitiatieven die burgers en de samenleving 

vooruit helpen. 

 We maken onderdeel uit van een netwerksamenleving. De doelen van de beleidsagenda wonen 

kunnen we alleen realiseren als we samenwerken in een breder maatschappelijk perspectief. 

 

Het laatste aandachtspunt wordt steeds belangrijker. Organisaties staan steeds vaker voor gemeenschappelijke 

vraagstukken waarbij zij voor het succes afhankelijk zijn van andere organisaties. Dit daagt hen uit zich met 

elkaar te verbinden rondom de opgave en dit centraal te stellen in hun handelen. Hoe logisch dit ook klinkt, de 

praktijk is meestal heel anders. Gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties vervullen een publieke rol 

die verantwoordelijkheden meebrengt. Zij worden geacht die rol zorgvuldig en juist uit te voeren. Partijen 

moeten daarbij ieder voor zich verantwoording afleggen over de keuzes die zij maken. Daarvoor zijn strikte 

procedures en werkwijzen ontwikkeld die nuttig zijn in de sfeer van beheersing en verantwoording, maar in de 

weg staan als het om samenwerking gaat met andere organisaties die andere werkwijzen en belangen hebben.  

 

Dit vraagt van partijen om vertrouwde systemen, posities en verantwoordelijkheden los te laten. De opgave 

moet leidend zijn bij het handelen van de verschillende organisaties en systemen zijn ondersteunend!  Een 

enorme uitdaging waar partijen ons op mogen aanspreken en wij hen op proberen uit te dagen.  

 

1.5 LEEFBAARHEID 
Een thema waarop voorgaande vooral betrekking heeft is leefbaarheid. De strikte inkomensnormen voor de 

verhuur van woningen hebben een negatieve invloed op leefbaarheid in buurten en wijken. Concentratie van 

huurders met een ‘rugzakje’ zorgt doorgaans voor een zwakkere sociale structuur. Voor een groeiende groep 

bewoners is een positieve bijdrage aan de buurt te hoog gegrepen. Voor die groep hebben we extra aandacht. 

Edoch, uitgangspunt is dat we primair verhuurder zijn en secundair een ondersteunende rol hebben. Taken die 

tot de primaire verantwoordelijkheid van andere partijen horen, proberen we over te dragen.  

Daarnaast proberen we positieve interventies te zoeken waarmee we huurders kunnen verleiden tot gewenst 

gedrag. Een thema als duurzaamheid is een geschikte katalysator voor buurt- en wijkprocessen. Verder 

ondersteunen we allerlei leefbaarheidsinitiatieven met het Beste Buurt Idee en het leefbaarheidsbudget. 

Bij samenlevingsvraagstukken is een specifieke (advies)rol weggelegd voor onze maatschappelijke adviesraad 

(verder: MAR). Een adviesraad waarvan de leden maatschappelijk verbonden zijn en die als klankbord, 

raadgever en uitvoerder optreden bij maatschappelijke processen.  

 

1.6 PRESTATIEAFSPRAKEN  
Eind 2016 hebben we met gemeenten, huurdersvertegenwoordigers en collega corporaties prestatieafspraken 

vastgesteld in de gemeenten Drechterland en Medemblik voor de periode 2017 tot en met 2020. Zoals we 

hebben voorspeld, is er tijd nodig om beleidsprocessen op elkaar af te stemmen. De ervaring is echter dat het 

nog teveel eenrichtingsverkeer is. De corporaties zijn actief bezig met beleidsontwikkeling en uitvoering en 

sporen de gemeenten ondertussen aan om ook hun deel van de afspraken na te komen. Met name in het 

sociaal domein en in de voorraadontwikkeling (nieuwbouw en verduurzaming), liggen stevige vraagstukken 

waarmee we met elkaar aan de slag moeten. Dit werkt volgens ons alleen als we de ambitie echt delen en er 

sprake is van gedeeld eigenaarschap.  

 

1.7 BEDRIJFSVOERING 
We zijn continu in beweging als organisatie. Dat is goed en nodig om aansluiting te houden met allerlei 

maatschappelijke ontwikkelingen. De belangrijkste interne opgaven voor 2018 liggen op het terrein van 

vastgoed, ICT en management.  
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Vastgoedsturing 

In paragraaf 1.3 Duurzaam vastgoed is beschreven dat we begin 2018 ons duurzaamheidsbeleid presenteren op 

weg naar een CO2 neutrale vastgoedportefeuille in 2050. Dit doen we aan de hand van de routekaart ‘CO2 

neutraal in 2050’ van Aedes. Hoewel we nog volop in het oriëntatie- en ontwerpproces zitten, is volstrekt 

duidelijk dat het een enorme opgave is. Op basis van de huidige technische mogelijkheden, kostprijs en 

financiële mogelijkheden is deze ambitie voor 2050 onbetaalbaar en onuitvoerbaar. We zijn afhankelijk van 

technische innovaties en een andere financiële invalshoek van de overheid om deze ambitie überhaupt te 

kunnen realiseren. Daarnaast is de loyale medewerking van huurders vereist. Daar zullen we veel aandacht aan 

moeten besteden.  

 

ICT 
Het moderniseren en automatiseren van de bedrijfsprocessen heeft de volle aandacht. We doen in 2018 een 

grote investering, omdat we kiezen voor een ander primair automatiseringssysteem (ERP3), waarmee we onze 

werkzaamheden nog beter kunnen uitvoeren. Implementatie van een ERP raakt onze hele organisatie en is een 

kostbaar, ingrijpend en tijdrovend proces. Dit betekent dat we dit proces hoge prioriteit geven. Het moet goed 

én in een keer! Consequentie is dat we onder andere de verplichte visitatie doorschuiven van 2018 naar 2019. 

We proberen verder niet teveel nieuwe ontwikkelingen aan te raken in 2018. 

 

Management  

Het is ieder jaar weer ons streven om de organisatie beter en sterker te maken. Een van de aspecten daarbij 

dat steeds terugkomt is het wendbaar houden van de organisatie. Het komt erop neer dat organisatie, MT en 

medewerkers in staat zijn om de snel op elkaar volgende veranderingen te herkennen en hier adequaat en 

efficiënt mee om te gaan. Het vraagt ook om strategische personeelsplanning gezien ons ouder wordende 

personeelsbestand en de toenemende schaarste aan bepaalde vakmensen.  

 

We hanteren het principe dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering op de werkvloer plaatsvindt. Dit 

vraagt organisatie breed om commitment en verantwoordelijkheid van medewerkers. Het management moet 

daarvoor aan de volgende randvoorwaarden voldoen: 

- Verantwoordelijkheid geven (een kwestie van ruimte, houvast en vertrouwen bieden) 

- De missie en visie moeten duidelijk zijn (wat is de bedoeling) 

- Globale kaders voor de uitvoering (liever minder dan meer) 

- Sturen op resultaat 

 

Door het leeftijdgebonden afscheid van het hoofd projecten eind 2017 en de keus om de functie deels intern in 

te vullen wijzigt de samenstelling van het team dat zich met Projecten en vastgoedsturing bezighoudt. Het 

team krijgt in het duurzaamheidsbeleid meteen een krachttoer voor de kiezen. Het team wordt vanaf 2018 

intern versterkt met administratieve en secretariële ondersteuning.  

 

Voor de overgang naar een nieuw ERP wordt voldoende tijd en budget ingepland voor implementatie en 

opleiding. Dat vraagt een behoorlijk commitment vanuit de organisatie als het gaat om zaken als tijdelijk extra 

werkuren, verbod op verlof gedurende een bepaalde periode, tijdelijke aanpassing van de werkweek, et cetera. 

Het is aan het management om dit proces optimaal te begeleiden.  

 

1.8 HUURDERSVERENIGING DE DRIEHOEK 
De samenwerking met huurdersvereniging De Driehoek is van groot belang bij onze koers, beleidsontwikkeling 

en uitvoering. Met haar visie op sociaal wonen heeft De Driehoek eind 2016 aangegeven in welke richting ons 

beleid zich volgens haar moet bewegen. De nadruk van De Driehoek ligt op: 

 Behoud van voldoende betaalbare woningen 

                                                                 
3 Enterprise Resource Planning is een omvangrijk automatiseringssysteem dat uiteenlopende 

bedrijfsapplicaties integreert en bedrijfsgegevens centraal registreert en opslaat. 
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 Een betere verdeling van huurprijzen binnen de woningvoorraad 

 Voldoende kwalitatieve energiezuinige woningen 

 Monitoring en overleg met haar leden om de leefbaarheid te verbeteren  

 Huurprijzen die afgestemd zijn op het inkomen van huurders 

 De aanpak van de kwaliteit van met name de goedkope woningvoorraad heeft hoge prioriteit 

 

In 2017 hebben we de wederzijdse visies in goed overleg met De Driehoek afgestemd. Eind 2017 -  begin 2018 

wordt voor de meeste vraagstukken beleid ontwikkeld. Een belangrijk vraagstuk, zo is uit het overleg met De 

Driehoek gebleken, is in hoeverre de ambities die we met elkaar hebben matchen met de beschikbare 

middelen (betaalbaarheid versus financiële continuïteit). Dit zal in de loop van 2018 duidelijker worden.  

 

1.9 GOVERNANCE  
De invoering van de Woningwet 2015 heeft in het algemeen bijgedragen aan verbetering van het rolbewustzijn 

binnen de sector. Centraal staat het vertrouwen van de maatschappij in het intern toezicht van 

woningcorporaties en het gedrag van commissarissen dat hierbij hoort. De toezichthouder wordt gevraagd om 

met betrokkenheid én op afstand het beleid en functioneren van de organisatie objectief te beoordelen. De 

moeilijkheidsgraad is verhoogd doordat wet- en regelgeving in de corporatiesector enorm is toegenomen en er 

belangrijke opgaven voor het interne toezicht zijn bijgekomen, zoals wonen en zorg en vastgoedsturing.  

 

Binnen de organisatie worden steeds meer waarborgen aan compliance gesteld, zonder dat dit verstikkend 

mag werken op  de bedoeling: goede dienstverlening aan onze huurders en woningzoekenden.  

 

Vanaf 1 januari 2019 worden corporaties met meer dan 2.500 woningen aangemerkt als Organisatie van 

Openbaar Belang (OOB). Zonder dat al helemaal duidelijk is wat dit voor ons betekent, worden de controle-

eisen opnieuw verzwaard en zullen de accountantskosten verder toenemen.  

 

1.10 FINANCIËLE CONTINUÏTEIT 
We hebben de afgelopen jaren een gematigd huurbeleid toegepast en verwachten dat dit de koers blijft voor 

de komende jaren. De effecten van de verhuurderheffing en de vennootschapsbelasting zijn van wezenlijk 

belang voor de continuïteit van onze organisatie. Het heeft direct grote invloed op onze mogelijkheden in het 

kader van de investeringen in bestaand bezit, duurzaamheid en nieuwbouw. Deze spanningsboog wordt binnen 

afzienbare tijd duidelijk bij de investeringskeuzes in het vastgoed. 

Het brengt ook een zekere mate van spanning mee welke opgaven de hoogste prioriteit hebben en omdat 

verkoop nadelig kan zijn voor onze volkshuisvestelijke opgave. Aan de andere kant hebben we de extra 

inkomsten van verkoop hard nodig voor een gezonde financiële continuïteit. De omvang van de enorme 

verduurzamingsopgave mag immers niet ten koste gaan van de betaalbaarheid. Verkoop is verder een 

buitengewoon effectief  instrument bij de transformatieopgave van de vastgoedportefeuille.  

 

De begroting voor 2018 komt uit op een positief resultaat van € 1,5 miljoen. Ook voor de latere jaren 

verwachten wij steeds met een positief resultaat af te kunnen sluiten. Als we echter kijken naar de prestatie-

indicatoren, dan zien we druk op de beschikbare middelen ontstaan. Om de gewenste transformatie van onze 

vastgoedportefeuille uit te kunnen voeren (vernieuwing en verduurzaming), dan zullen we in toenemende 

mate externe financiering aan moeten trekken. Dat betekent op de lange termijn een grotere lening 

portefeuille. Met de huidige lage rentestanden levert dit geen enkel probleem op, maar bij toekomstige 

rentestijgingen zal herfinanciering een veel hogere rentelast betekenen. Deze heeft dan direct impact op de 

operationele kasstroom. Dit lange-termijnrisico monitoren wij nauwlettend middels onze prestatie-indicatoren.  

Op gebied van treasury en planning van investeringen nemen we waar nodig maatregelen om het risico te 

beperken. 
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1.11 LEESWIJZER 

De uitwerking van de voorgenomen activiteiten voor het jaar 2018 is in de volgende hoofdstukken opgenomen:  

2. Verhuur en wonen  

3. Zorg en maatschappelijk vastgoed 

4. Vastgoed, onderhoud en verduurzaming 

5. Organisatie, bedrijfsvoering en financiële continuïteit  

De volledige begrotingsstukken bestaan uit dit werkplan, de investeringsbegroting, de financiële 

meerjarenbegroting en een risicoparagraaf. 

 

1.12 TENSLOTTE 

Dit werkplan is een samenvatting van de ideeën en ervaringen die we binnen de organisatie delen. We danken 

alle medewerkers voor hun inzet bij het tot stand komen van werkplan en begroting. 

We wensen u veel leesplezier. Hebt u vragen of ideeën? We horen ze graag van u! 

 

Wervershoof, 10 oktober 2017 

J. Th (Hans) Kröger,  

directeur bestuurder  
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2. VERHUUR EN WONEN 

 

2.1 WELKE OPGAVEN ZIEN WE? 

 Verhuur: 

- oplopende wachttijden, meer vraag van buiten ons werkgebied (beschikbaarheid) 

- huisvesting van urgente doelgroepen 

 

 Wonen: 

- waarborgen van de betaalbaarheid  

- maatschappelijke vraagstukken als integratie, participatie, overlast en schuldhulpverlening 

- effectievere samenwerking in het sociaal domein 

 

2.2 SPEERPUNTEN VOOR 2018 

 We verhuren onze woningen passend: woningen met een huurprijs boven de aftoppingsgrens 

verhuren we in principe niet aan huishoudens met recht op huurtoeslag. We hanteren daarbij een 

woonlastenadvies.  

 We leveren en verhuren 102 nieuwbouwwoningen. 

 We vertalen de keuzes die we voor vastgoedsturing maken in een bewonersgerichte uitvoering. 

 De gemiddelde jaarlijkse huuraanpassing is gelijk of lager aan het inflatieniveau over 2017.  

 We sluiten een convenant af met gemeenten en schuldhulpverleners over een actieve en integrale 

aanpak van schuldhulpverlening.  

 We bevorderen de maatschappelijke integratie van vergunninghouders via informatie en interactie. 

 We werken een nieuwe aanpak voor overlast uit. Huurders doen te snel een beroep op onze 

organisatie bij (over)last. We willen een strikter onderscheid aanbrengen in zaken die we als last 

ervaren en waarbij sprake is van ‘serieuze’ overlast. In de eerste situatie is de huurder zelf 

verantwoordelijk voor de oplossing. In de tweede situatie ondernemen wij stappen, zo nodig in 

samenwerking met derden. We doen in 2018 onderzoek naar de mogelijkheid van burgeraanpak 

(mediation). Daarnaast onderzoeken we de inzet van de (bestuurlijke) gedragsaanwijzing. 

 We zorgen voor passende ondersteuning in situaties waarbij huurders in de problemen komen en daar 

niet op eigen kracht uitkomen. Woon gerelateerde zaken pakken wij op en zorg gerelateerde zaken 

melden we bij onze samenwerkingspartners. 

 We nemen deel aan het sociaal wijkteam in de gemeente Medemblik. 

 We zetten ons in voor de uitwerking van de prestatieafspraken t.a.v. visieontwikkeling voor wonen en 

zorg, het formuleren van leefbaarheidsplannen, opstellen convenant schuldhulpverlening en de 

huisvesting en integratie van kwetsbare doelgroepen.  

 We leveren een bijdrage aan activiteiten die zijn gericht op burgerkracht en burgerparticipatie. In het 

bijzonder gaat het daarbij over de ontwikkelingen rondom Sorghvliet in Andijk, Beste Buurt Idee, 

Grootslag Ondersteuning Bijdrage en Leefbaarheidsbudget ingevolge de prestatieafspraken. 

 We ondersteunen Schuldhulpmaatje bij de opleiding van nieuwe vrijwilligers 
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3. WONEN EN ZORG EN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 

 

3.1 WELKE OPGAVEN ZIEN WE? 

 Langer zelfstandig wonen (ambulantisering van de zorg: verzorgingsstraat ipv verzorgingsstaat’) 

 Transitie verzorgingshuizen  

 Uitstroom MO en BW 

 Burgerparticipatie  

 Behoud van vitaliteit in dorpen 

 

3.2 SPEERPUNTEN VOOR 2018 

 We leveren een bijdrage aan de uitwerking van het regionale convenant huisvesting kwetsbare 

inwoners. Onder andere: 

- afspraken over het beschikbaar stellen van woningen voor doorstroming MO en BW 

- afspraken over vorm huurovereenkomst en voorwaarden  

- afspraken rondom signalering, zorg en begeleiding. 

 We zijn betrokken bij de ontwikkeling van hulpstructuren die ouderen in staat stellen om langer 

zelfstandig te wonen in het centrum van Andijk, ivm de voorgenomen sloop van het verzorgingshuis.  

 We formuleren beleid voor vastgoedsturing van maatschappelijk vastgoed en zorgvastgoed.  

 We werken met allerlei partijen samen aan de leefkwaliteit in kernen en buurten, waaronder de 

ontwikkeling van dorpsplannen (uitwerking prestatieafspraken).  

 We bieden praktische ondersteuning bij het langer zelfstandig wonen, via maatwerk in de woning of 

ondersteuning bij de verhuizing naar een geschiktere woning (n.b. niet de feitelijke verhuizing, maar 

wel de advisering en zo nodig het inschakelen van andere partijen). 

 We bouwen en verhuren zorgwoningen en zorggeschikte woningen. 

 We ondersteunen vrijwilligersorganisatie WonenPlus en Seniores Priores. 
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4 VASTGOED, ONDERHOUD EN VERDUURZAMING 

 

4.1 WELKE OPGAVEN ZIEN WE? 

 Vaststellen omvang en samenstelling toekomstige vastgoedportefeuille (portefeuilleplan) 

 Vaststellen duurzaamheidsaanpak vastgoedportefeuille op weg naar CO2 neutraal 

 Vaststellen duurzaamheidsbeleid organisatie tav beheer, energieverbruik en circulair ondernemen 

 Effectief en efficiënt onderhoud 

 Nieuwbouw  

 

4.2 SPEERPUNTEN VOOR 2018 

 We leveren beleid en dienaangaande een implementatieplan op voor de uitvoering van een 

portefeuilleplan voor vastgoedsturing. 

 We leveren beleid en dienaangaande een implementatieplan op voor de uitvoering van integraal 

onderhoud en verduurzaming van onze vastgoedportefeuille. 

 We vergroenen het energiegebruik van gemeenschappelijke voorzieningen. 

 We ontwikkelen beleid voor circulair ondernemen, hergebruik en recycling. 

 We ontwikkelen nieuwe prestatiegerichte aanbestedingsvormen, gericht op proceskwaliteit en 

energetische prestaties.   

 We zorgen voor voorlichting aan huurders gericht op duurzamer gedrag. 

 We bevorderen de plaatsing van PV-panelen op woningen.   

 We voldoen eind 2018, uiterlijk begin 2019 aan de ambitie van het convenant energiebesparing 

Huursector. 

 We brengen een volkshuisvestelijk bod uit in de gemeenten Drechterland en Medemblik. 

 We werven en behouden voldoende aannemers. 

 We realiseren en verhuren: 

- 10 grondgebonden driekamerwoningen Reigersborg-noord te Hoogkarspel, gemeente Drechterland 

(eind 2018 / begin 2019) 

- 20 driekamerappartementen centrum Hoogkarspel, gemeente Drechterland 

- 16 grondgebonden meerfasewoningen plan Westrand te Wervershoof, gemeente Medemblik 

- 56 driekamerappartementen in Bangert Oosterpolder te Zwaag, gemeente Hoorn 

 We verkopen 14 woningen. 

 We begroten een bedrag van € 3,3 mln. aan planmatig onderhoud, € 0,6 mln. aan dagelijks onderhoud 

en € 0,2 mln. aan mutatie onderhoud. 

 We begroten een bedrag van € 2,2 mln. voor duurzaamheidsuitgaven. 

 We stellen een brede duurzaamheidsvisie op voor onze organisatie, waaronder: 

- opstellen routekaart naar CO2 neutraal in 2050 

- ontwikkeling van een elementenaanpak voor het jaarlijkse duurzaamheidsbudget 

 We verduurzamen 20 woningen op het niveau van basis NOM. 

 We werken een plan uit voor de herstructurering van vier woningen in Westwoud. 
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5 ORGANISATIE, BEDRIJFSVOERING EN FINANCIËLE CONTINUÏTEIT 

 

5.1 WELKE OPGAVEN ZIEN WE? 

De belangrijkste thema’s zijn: 

 Maatschappelijk verantwoord ondernemen (beantwoorden aan de bedoeling) 

 Samenwerken en binden (extern en intern) 

 Uitwerken en verbeteren prestatieafspraken gemeenten en huurdersorganisaties 

 Wendbaar houden van onze organisatie 

 Moderniseren automatiseringsoplossingen 

 Aanwijzing als Organisatie van Openbaar Belang 

 Compliance, control en governance 

 

5.4 SPEERPUNTEN VOOR 2018 

 We optimaliseren de interne procescommunicatie en de afstemming van de dienstverlening aan 

klanten. 

 We optimaliseren de afstemming binnen het planmatig-, dagelijks-, mutatie- en preventief 

onderhoud. 

 We optimaliseren de samenwerking van de afdeling FEZ met de rest van onze organisatie gericht op 

ondersteuning, onderlinge afstemming en communicatie. 

 We actualiseren en beschrijven werkprocessen. Waar mogelijk automatiseren we onderdelen om het 

proces te ondersteunen. 

 We werken eraan dat medewerkers zo breed mogelijk inzetbaar zijn.  

 We vergroten het gebruik van rechtstreekse doorkiesnummers door huurders en relaties. 

 We stellen afspraken op met derden over de kwaliteit van de dienstverlening en overige 

leveringsvoorwaarden. 

 We zorgen voor goede dienstverlening, gericht op kwaliteit, het voorkomen van verspilling, een 

optimale planning en een hoge klanttevredenheid. 

 We stemmen ons participatiebeleid af op de nieuwe Woningwet en actuele ontwikkelingen. 

 We gaan aan de slag met voorlichting over het belang en de mogelijkheden van MVO aan 

samenwerkingspartners, aannemers, et cetera. 

 We optimaliseren de samenwerking met gemeenten, zorg- en welzijnspartijen. 

 We bereiden de visitatie voor die in 2019 plaatsvindt. 

 We implementeren een nieuw primair automatiseringssysteem.  

 We blijven voldoen aan de door de toezichthouders gestelde financiële normen. 

 We zorgen voor een goed ingerichte planning en control cyclus binnen de organisatie. 

 We bereiden ons voor op de gevolgen die de aanwijzing als Organisatie van Openbaar Belang met zich 

meebrengt per 2019. 

 


