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1. Voorwoord 

De begroting van Woningbouwvereniging Reeuwijk (WBV Reeuwijk) voor het jaar 2022 en de 
daaropvolgende jaren is in bijgaand document vastgelegd. 

De in deze begroting opgenomen bedrijfskosten zijn gebaseerd op de “Overeenkomst tot 
ondersteuning” met collega-corporatie Mozaïek Wonen die sinds 1-1-2021 van kracht is. Er is een 
jaarlijkse beheervergoeding in verwerkt, die berekend wordt op grond van 10% van de 
personeelskosten van Mozaïek Wonen. Recente afspraken over de grondslag van de 

personeelskosten -waarbij onder andere het salaris van de directeur bestuurder van Mozaïek 
Wonen wordt uitgezonderd- zijn in deze begroting verwerkt. In 2022 neemt de beheervergoeding 
toe met circa 19% in vergelijking tot de begroting 2021. 

Naast samenwerking met Mozaïek Wonen is een goede werkrelatie met de gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk en onze eigen huurdersvereniging van groot belang. Deze begroting gaat 
ervan uit dat we voor 2022 met de gemeente opnieuw tot voor beide partijen vruchtbare en 
werkbare prestatieafspraken komen. Ons bod op de woonvisie van de gemeente ligt er, tot stand 
gekomen in samenspraak met onze huurdersvereniging. 

De begroting is daarnaast gebaseerd op ons eigen beleid, met name op het portefeuillebeleid en 
het duurzaamheidsbeleid, dat ons woningbezit vanaf het jaar 2023 tot en met 2050 stap voor stap 
CO2-neutraal zal maken. 2022 is het voorbereidingsjaar voor de te formuleren aanpak van fase 2 

van het duurzaamheidsbeleid.  

Wij zijn een kleine corporatie met de nodige ambitie. Deze begroting laat die ambitie zien. Voor 
de komende tien jaar hebben wij, naast reguliere onderhoudsuitgaven en verbeteringen, de 
volgende investeringen gepland: 

Soort investering  Verhuurbare 
eenheden 

Bedrag (* € 1.000) 

Uitbreidingsnieuwbouw 76 € 18.148 

Sloop / Vernieuwing 

  Sloop 49 €      980 
  Vernieuwing 63 € 23.985 
  Renovatie 52 € 6.244 

Duurzaamheidsinvestering 296 € 7.042 

Deze investeringen raken de grenzen van ons investeringsvermogen. Het waarmaken van onze 
ambitie vraagt daarom een sterke sturing op de geplande investeringen en uitgaven. Mocht 
bijstelling noodzakelijk blijken, dan prioriteren wij als volgt: betaalbaarheid staat voorop, direct 
daarna volgt beschikbaarheid en achtereenvolgens duurzaamheid. 

Opvallende ontwikkelingen die grote impact hebben op de meerjarenbegroting van 
Woningbouwvereniging Reeuwijk zijn de bijstelling van de verhuurderheffing. Dit betekent dat in 
de begroting nu met 0,485% is gerekend in plaats van 0,527%. Net zoals in 2020 en 2021 hoeven 

woningcorporaties in 2022 geen bijdrage in het saneringsfonds te storten. Tot slot is 
vermeldenswaardig dat de vennootschapsbelastinglast in 2022 bijna nul is. Dit komt doordat het 
fiscale resultaat over 2022 nagenoeg negatief is  

Opgeteld leveren deze heffingen en belastingen een vermogensbeslag op van circa € 1,27 miljoen 
in 2022. In 2021 was dat nog circa € 2,37 miljoen. De daling zit vooral in de verwachte lagere 
vennootschapsbelasting in 2022. Dit zal naar verwachting de jaren daarna iets stijgen tot circa  
€ 1,46 miljoen in 2023, om vanaf het jaar 2024 weer te stijgen naar een gemiddelde van € 1,57 
miljoen. Dit geld kan WBV Reeuwijk niet inzetten voor de volkshuisvesting in haar werkgebied. 
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Een post van geheel andere orde die impact heeft op 2022 betreft onderhoud. In de begroting 
2022 is ruim een half miljoen euro opgenomen als overloop schilderwerken. In een laat stadium 
is in 2021 gesignaleerd dat door de vertraagde aanbesteding van de schilderwerken de realisatie 

in 2021 niet kon plaatsvinden.  

Wat betekent ons portefeuillebeleid voor de begroting 
In 2019 hebben wij het portefeuillebeleid van WBV Reeuwijk geactualiseerd op basis van de 
meest actuele ontwikkelingen op de woningmarkt. Tot het jaar 2035 blijkt er behoefte aan 

uitbreiding tot ongeveer 1.200 verhuurbare woningen. Dit vooral vanwege toenemende 
vergrijzing en een toename van een- en tweepersoonshuishoudens. Deze uitbreiding van het 
woningbezit is ingerekend in de meerjarenbegroting. 

Het realiseren van nieuwbouw met acceptabele stichtingskosten en een sociale huurprijs is anno 
nu een forse uitdaging. Het lange termijn verdienmodel voor sociale huurwoningen staat door 
de hoge heffingen en belastingen al onder druk. Daar komt bij dat de bouwkosten, inclusief 
bouwmaterialen, het afgelopen jaren nog extremer zijn gestegen dan daarvoor, wat verantwoord 

maatschappelijk investeren nog moeilijker maakt. 

Wat betekent ons duurzaamheidsbeleid voor de begroting 
In de begroting zijn de financiële effecten van zowel ons huidige als ons aanvullende 
duurzaamheidsbeleid opgenomen. Dat laatste is erop gericht om vanaf 2023 tot en met 2050 het 

woningbezit CO2-neutraal te maken. Het huidige beleid gaat uit van een gemiddelde 
woningvoorraad met energielabel B in het jaar 2021. Het jaar 2022 gebruiken we als ‘tussenjaar’ 
om voorbereidingen te treffen voor de daaropvolgende jaren. Vanaf het jaar 2023 plannen we 
om te beginnen duurzaamheidsmaatregelen die bewezen effectief zijn, zoals isolatie en 

zonnepanelen. In de laatste jaren richting 2050 is een kostenpost ingecalculeerd voor 
warmteoplossingen ter vervanging van aardgas. Verschillende mogelijke oplossingen voor deze 
transitie zijn nu nog in ontwikkeling. De ingerekende kostenpost is gebaseerd op kengetallen van 
Aedes. Voor de investeringen vanaf het jaar 2023 is 50% als huurbijdrage van de huurders 

ingecalculeerd. Dit op basis van de door Aedes vastgestelde besparingstabel per labelsprong. 

In de volgende hoofdstukken vindt u een uitgebreide toelichting op onze begroting voor 2022 en 
op de meerjarenbegroting tot en met 2031. WBV Reeuwijk is er klaar voor om deze begroting in 
samenwerking met Mozaïek Wonen, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en niet te vergeten onze 

eigen huurdersvereniging zorgvuldig en verantwoord te realiseren. 

Reeuwijk, november 2021 

Esther van Beelen
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2. Jaarplan 

2.1. Vooraf 

Binnen onze visie is onze voornaamste taak het realiseren van voldoende betaalbare huisvesting 

van goede kwaliteit voor de sociale doelgroep. Wij blijven ons hier de komende jaren opnieuw 
onverminderd voor inzetten. Wij geven onze visie op deze kerntaak aan de hand van de pijlers 
vastgoed, dienstverlening en organisatie. Naast deze kerntaken richten wij ons de komende jaren 
dieper op het bevorderen van leefbare wijken. We beseffen dat dit samenhangt met de 

woonomgeving, de voorzieningen in de buurt en de mogelijkheden tot zorg aan huis.  

Onze visie op de bovengenoemde vier pijlers vormt de basis van ons ondernemingsplan 
2021-2024 “Samen oog voor plezierig wonen in leefbare wijken”, wat weer de grondslag is voor 
de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023 tot en met 2031.  

De tijdspanne van het ondernemingsplan is 4 jaar en dat is, gezien de snelheid van 
ontwikkelingen, relatief lang om strategische activiteiten vast te leggen. We kiezen er daarom 
voor om de koers die we uitzetten ieder jaar te actualiseren met behulp van een jaarplan. De 

strategie die is opgesteld om onze visie op de pijlers vastgoed, dienstverlening, organisatie en 
krachtige wijken te realiseren bestaat uit zowel strategische doelen als activiteiten. 

In paragaaf 2.2. Jaarplan 2021-2024 wordt per pijler de activiteiten kort toegelicht, waarna deze 

activiteiten worden vertaald naar een actie in 2022. De dikgedrukte tekst is de activiteit, de 
schuingedrukte tekst is de uit te zetten actie voor 2022.  

Naast bovengenoemde visie en ondernemingsplan zijn ook aanvullende acties en onderwerpen 
volgens de prestatieafspraken met de gemeente in de begroting verwerkt. 

2.2. Jaarplan 2021-2024 

PIJLER VASTGOED 

Wij zetten in op uitbreiding, verduurzaming en kwaliteitsverbetering van de bestaande 
woningvoorraad. Daarbij houden we onze woningen betaalbaar. 

Actie 2022: In 2022 breiden wij onze woningvoorraad uit met circa 15 nieuwbouwwoningen. 
Daarnaast renoveren wij 26 woningen. Inzake verduurzaming passen wij vanaf het jaar 2023 
bewezen maatregelen (isolatie, HR++ glas en zonnepanelen) toe om onze woningvoorraad naar 
een gemiddelde energie-index van <0,6 te brengen. Om deze bewezen maatregelen 
daadwerkelijk te kunnen uitvoeren, gebruiken wij het jaar 2022 als voorbereidingsjaar. Wij 
houden onze woningen betaalbaar door 75% van onze sociale woningvoorraad bereikbaar te 
houden voor huurders met recht op huurtoeslag. 

Wij zetten in op het realiseren van langer zelfstandig thuis wonen door huurders.  
Actie 2022: We passen een deel van onze woningvoorraad aan naar de behoefte om langer 
zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Denk aan aangepaste sanitaire voorzieningen. Voor 
2022 verwachten wij circa 20 woningen aan te passen, zowel vraag gestuurd als bij mutatie.  

Wij zetten in op het realiseren van specifieke woonvormen voor huurders. 
Actie 2022: We spelen in op de behoefte aan specifieke woonvormen door woningen in de 
categorie beschermd & beschut wonen toe te voegen aan onze woningvoorraad. Voor 2022 
verwachten wij circa 8 woningen bij nieuwbouw en renovatie te realiseren.  

Wij zijn proactief bij mogelijkheden tot het verwerven van grondposities. 
Actie 2022: We onderzoeken mogelijke nieuwbouwlocaties en benutten kansen wanneer deze 
zich voordoen. Uiteraard binnen onze wettelijke en financiële mogelijkheden. 
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Wij hebben als taakstelling het huisvestering van statushouders en uitstroom maatschappelijke 
opvang.  
Actie 2022: Wij dragen naar rato bij aan taakstelling met betrekking tot verblijfsgerechtigden, 
zoals aangemeld bij COA en uitstroom maatschappelijke zorg. Daarnaast dragen wij bij aan het 
(tijdelijk) huisvesten van spoedzoekers van uit de bestaande woningvoorraad. Hiervoor is een 
experiment gestart in 2019, welke in 2022 wordt geëvalueerd. 

PIJLER DIENSTVERLENING 

Wij zetten in op een vroege signalering in het sociale domein 
Actie 2022: In samenwerking met de gemeente en zorg- en welzijnspartners organiseren we 
preventieve inzet in het sociale domein. Het zwaartepunt in onze rol ligt bij het vroegtijdig 
signaleren van sociale problematiek. Met lokaal maatschappelijke partners bouwen we verder 
aan een duurzaam netwerk rondom mensen in een kwetsbare positie. We intensiveren ons 
bestaande lokale netwerk met de gemeente, zorg- en welzijnspartners, politie en huurders- en 
bewonersorganisaties om daadwerkelijk preventie te realiseren.  

Wij zetten in op het tijdig informeren en het juist communiceren met onze huurders
Actie 2022: Door middel van het opstellen van een communicatieplan en deze in 2022 verder 
binnen de organisatie te implementeren, willen wij onze zichtbaarheid en herkenbaarheid 
vergroten. 

Wij zetten in op meer voorlichting richting de huurders
Actie 2022: Wij informeren onze huurders proactief over de mogelijkheden om deel te nemen aan 
maatschappelijke initiatieven die het woonplezier van onze huurders vergroten, zoals 
bijvoorbeeld het maatjesproject van SAM Welzijn. 

Wij zetten in op het optimaliseren van onze dienstverlening 
Actie 2022: Door middel van het opstellen van een activiteitenplan willen wij onze dienstverlening 
optimaliseren. We optimaliseren onze dienstverlening in samenwerking met collega-corporatie 
Mozaïek Wonen. Deze optimalisatie betreft onder andere het realiseren van een klantenpanel. 
Daarnaast willen we onze zichtbaarheid en herkenbaarheid vergroten.  

Wij zetten in op het laag houden van eventuele betalingsproblemen bij huurders 

Actie 2022: We ondersteunen huurders met betalingsproblemen vanuit een betrokken en 
persoonlijke benadering. We maken passende en juiste afspraken over huurbetalingen om 
huurachterstanden zo veel mogelijk te beperken. 

Wij zetten in op een grote bewustwording van verduurzaming bij huurders
Actie 2022: We benutten bestaande initiatieven en landelijke voorbeelden met bewezen resultaat, 
die bijdragen aan een verbetering van het duurzaamheidsbewustzijn van onze huurders. 

Wij behouden onze eigen identiteit
Actie 2022: We behouden onze eigenheid in het licht van de duurzame ondersteuning door 
collega-corporatie Mozaïek Wonen. Wat typisch Reeuwijks is, blijft. We blijven nabij en betrokken 
bij onze huurders, die we goed kennen, net zoals ons woningbezit en de wijken waarin deze 
gelegen zijn. We benaderen onze huurders niet als klant, maar als mens, zo bieden wij 
dienstverlening op maat.  
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PIJLER ORGANISATIE 

Wij zijn een toegankelijke organisatie, die de continuïteit van haar dienstverlening en de 

kwaliteit van haar bedrijfsvoering verstrekt.
Actie 2022: Onze collega-corporatie draagt zorg voor continuïteit in de dienstverlening en 
kwaliteitsversterking in de bedrijfsvoering. De samenwerking biedt ruimte voor vakinhoudelijke 
en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en bredere kennisdeling. De komende jaren 
wordt er voor de loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling een ontwikkelprogramma voor 
opgesteld en uitgevoerd. Ook kiezen we voor versterking van de samenwerking met gemeente 
en maatschappelijke partners om, ieder vanuit zijn eigen taakgebied, de leefbaarheid van de 
wijken te behouden of versterken waar nodig. Daarnaast zal er gemonitord worden of de essentie 
van de ondersteuningsovereenkomst met Mozaïek Wonen wordt behaald. 

PIJLER LEEFBARE WIJKEN 

Wij zoeken de verbinding op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid, door samen 

te werken met de gemeente en maatschappelijke partners. Door onze gezamenlijke 
inspanningen verbeteren wij het woonplezier van onze huurders. 
Actie 2022: Bij vernieuwing en uitbreiding streven we naar meer diversiteit in woonproducten, 
om een gezonde bewonersmix te stimuleren. Daarbij bieden wij gericht maatwerk in onze 
dienstverlening, om problematiek in het sociale domein en achteruitgang van de directe 
leefomgeving zoveel mogelijk te voorkomen. 
Door middel van een op te stellen tuinbeleid en de uitvoering daarvan in 2022, maken wij onze 
huurders bewust van hun eigen verantwoordelijkheid in het onderhouden van de tuin en hun 
directe woonomgeving. 
In samenwerking met onze huurders en maatschappelijke partners signaleren we kansen en 
kwetsbaarheden op wijkniveau. Daarnaast willen wij in samenwerking met de 
huurdersvereniging input bij de huurders ophalen over diverse thema’s in relatie tot leefbare 
wijken. We benutten daarbij de kennis en ervaringen van onze huurders. 
We handhaven onze inzet op inbraakpreventie, waarbij het keurmerk voor het hang- en sluitwerk 
de richtlijn is en wij introduceren een buurtfonds. Met dit fonds kunnen wij bewonersinitiatieven 
financieel ondersteunen, die bedoeld zijn om de leefbaarheid en sociale cohesie in buurten te 
verbeteren. 
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3. Prestatieafspraken 

Aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is een bod gedaan op basis van de Woonvisie als 
prestatieafspraak. Hieronder zijn enkele prestatieafspraken weergegeven.  

Algemene uitgangspunten

- We richten ons primair op voldoende beschikbaarheid naar prijs en kwaliteit van passende 

huisvesting voor de DAEB doelgroep. Om de doorstroming voor middeninkomens te 

bevorderen kiezen we, waar mogelijk, voor een beperkte toevoeging van enkele woningen 

per project, voor de uitbreiding van Niet DAEB. 

- Om te kunnen blijven voorzien in voldoende woningen voor onze doelgroepen van beleid, 

zorgen we ervoor dat minimaal 75% van onze voorraad bereikbaar is en blijft voor de lage 

inkomens. Concreet: 75% van onze voorraad heeft een huurprijs onder de aftoppingsgrens 

huurtoeslag.  

- Woningbouwvereniging Reeuwijk wijst toe op basis van de lokale verordening. 

- Woningbouwvereniging Reeuwijk wil gebruik maken van de mogelijkheid om de vrije 

toewijzingsruimte uit te breiden van 10% naar 15%. De extra vrije ruimte is o.a. noodzakelijk 

om de doorstroom (van senioren) te bevorderen, vanwege het toenemende aantal urgenties 

en het dynamisch houden van wijken. 15% is geen doel op zich maar wordt ingezet om 

ruimte te creëren voor het toepassen van eerder genoemd maatwerk. Wanneer we niets 

afspreken wordt de vrije ruimte verlaagd naar 7,5%. 

- Uitgangspunt voor redelijke slaagkansen is wat ons betreft dat de slaagkansen van de 

verschillende doelgroepen ongeveer gelijk moeten zijn aan de lokale gemiddelde slaagkans.  

- WBV Reeuwijk draagt naar rato bij aan taakstelling met betrekking tot verblijfsgerechtigden, 

zoals aangemeld bij COA en uitstroom maatschappelijke zorg. De gemeente Bodegraven-

Reeuwijk draagt zorg voor de begeleiding. 

- Woningbouwvereniging Reeuwijk draagt bij aan het (tijdelijk) huisvesten van deze 

spoedzoekers vanuit de bestaande voorraad. Hiervoor is een experiment gestart in 2019, 

welke in 2022 wordt geëvalueerd (voorafgaand aan vernieuwing huisvestingsverordening). 

- In 2021 is een experiment van start gegaan voor behoud starterspunten van starters, die in 

een 1-2 kamer appartement wonen en willen doorstromen naar grotere woning. Deze groep 

doorstromers zal apart in beeld worden gebracht en worden verantwoord. 

- Woningbouwvereniging Reeuwijk is in principe bereid bij te dragen aan het (beperkt) 

uitbreiden van standplaatsen.  

- Beperkte verkoop van gemiddeld circa 2 woningen per jaar. 
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A) Beschikbaarheid 

Wij verwachten de onderstaande nieuwbouw (deels na sloop) te realiseren. 

B) Betaalbaarheid 

Uitgangspunten / inzet: 
- Gematigd huurbeleid (= gemiddeld inflatievolgend) en gematigde inkomensafhankelijke 

huurverhoging. De opbrengst van de inkomensafhankelijke huurverhoging gebruiken we 

voor maatregelen op het gebied van duurzaamheid; of anders na overleg met 

huurdersvereniging. 

- De mogelijkheden van de huursombenadering (indien van toepassing) worden zo goed 

mogelijk benut om evenwicht te brengen in de prijs/kwaliteitsverhouding 

C) Technische kwaliteit 

Uitgangspunten / inzet: 
- Ons onderhoudsbeleid is klantgericht, kostenbewust en doelmatig. De kwaliteit is duurzaam 

en financieel verantwoord.  

- In de nieuwbouw ligt het accent op de kleinere appartementen/eengezinswoningen voor de 

een en/of twee persoons (senioren en starters) huishoudens.  

- Daar waar we kansen zien om vernieuwende woonconcepten m.n. voor senioren te 

realiseren pakken we die op. Datzelfde geldt voor zogenoemde bijzondere (zorg) 

doelgroepen.  

- Elk jaar wordt bij een deel van het woningbezit de conditie gemeten. Specifieke keuzes 

worden hierin genomen. De herstructureringsprojecten worden niet meegenomen. Oudere 

woningen worden meer beoordeeld dan de nieuwere complexen. 

- Woningbouwvereniging Reeuwijk plaatst rookmelders in alle woningen. 
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D) Duurzaamheid 

Woningbouwvereniging Reeuwijk heeft haar ambitie, hoe te komen tot een CO2 neutrale 
woningvoorraad in 2050, uitgewerkt en geconcretiseerd. Het is van essentieel belang om, naast 
de investering in het vastgoed wat door ons nu is ingepland, op basis van de gemeentelijke 

warmtevisie te komen tot een werkelijke CO2 neutrale woningvoorraad. In de periode 2011 tot 
en met 2021 is ons gehele woonbezit, dat wordt doorgeëxploiteerd, voorzien van energetische 
maatregelen en verbeterd naar een gemiddelde energie index van 1,45. Het jaar 2022 wordt 
gebruikt om de routekaart naar CO2 neutraal in 2050 verder uit te werken en te beoordelen 
welke bewezen maatregelen kunnen worden toepast om het doel van CO2 neutraal te kunnen 

bereiken. In verband met gewijzigde berekening van de energieprestatie en het verlopen van de 
helft (ca. 500) van onze energielabels in 2021/2022 en het feit dat 2022 een voorbereidingsjaar is 
voor verdere uitwerking van energiezuinige maatregelen, geven wij in tabel 4.1 alleen de 
indicatieve energie index over 2021. 

- We werken samen met andere organisaties en gemeenten om de lokale opgaven verder in 

beeld te brengen en zo te streven, om ieder vanuit zijn eigen rol en bijdrage, de gehele 

duurzaamheidsopgave via gezamenlijke inspanning te realiseren. 

- Onze vereniging participeert graag in en draagt bij aan de gemeentelijke uitrol 

energietransitie warmtevisie.  

- We werken samen met andere organisaties en gemeenten om de bewustwording van hun 

huurders met betrekking tot hun eigen energiegebruik te vergroten.  

- Nieuwbouw is BENG. 

- Het aanbrengen van elektrische kookgroepen wordt gepromoot bij keuken renovaties. 

Buiten keukenrenovaties geven wij op verzoek van zittende huurder onze medewerking voor 

het aanbrengen van elektrische kookgroep en het verwijderen van de gasaansluiting in de 

keuken. 

- Wij stimuleren huurders op het vlak van klimaatadaptie en geven bekendheid aan de 

gemeentelijk gesubsidieerde initiatieven, zoals een waterton en tegels lichten voor groen. 

De onderstaande tabel geeft een weergave van het aantal woningen met de daarbij behorende 
label voor het jaar 2021. De tabel is indicatief. In 2021 is een groot deel van de energie labels 
verlopen en worden eind 2022 / begin 2023 opnieuw beoordeeld conform de nieuwe methodiek 

Energie Index. Gelijktijdig wordt de nieuwe energie-index van de laatste woningen waarbij 
energetische maatregelen zijn toegepast nog aangepast. 

E) Wonen, zorg en welzijn

Uitgangspunten / inzet: 

- Daar waar we kansen in de nieuwbouw zien om vernieuwende woonconcepten (waarin 

bijvoorbeeld zelfstandig wonen of woonconcept voor bijzondere doelgroepen) te realiseren, 

pakken we dit op.  

- In het nieuwbouwproject Zoutmansweg worden 3 van de 15 appartementen beschut wonen 

gerealiseerd. 

- Daarnaast dragen wij naar rato bij aan gemeentelijke taakstelling, artikel 15 lid 1 van de 

gemeentelijke huisvestingsverordening.

2021

A++ 18

A+ 17

A 498

B 157

C 133

D 109

E 129

F 82

G 15

1,45
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F) Leefbaarheid en participatie 

Uitgangspunten / inzet 

- Wij intensiveren middels de samenwerking met collega Mozaïek Wonen het sociaal beheer.  

- Wij volgen de lijn zoals opgesteld op gebied van leefbaarheid in de Woningwet. Wij hebben 

geen specifiek fonds voor leefbaarheid, maar staan open om -waar wij met de gemeente 

kansen zien tot verbetering- een bijdrage te leveren.  

- We handhaven onze inzet op inbraakpreventie, waarbij het keurmerk voor het hang- en 

sluitwerk de richtlijn is.  

- Het aspect (zorg over) leefbaarheid is regelmatig onderwerp van het gesprek met onze 

huurdersvereniging. Wij verwijzen hier naar onze onderstaande vraag aan de gemeente. 

- In 2022 wordt naar aanleiding van het vaststellen van de toekomstvisie en de dorpsvisies 

een uitvoeringsagenda wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid opgesteld. De gemeente heeft 

de regie om in gezamenlijkheid met verschillende partijen concrete afspraken over acties - 

gericht op het verbeteren van leefbaarheid in de meest brede zin van het begrip- vast te 

leggen, die in de komende periode worden uitgevoerd  

- Wij verwachten vanuit de uitvoeringsagenda een goede, praktische en gezamenlijke 

uitwerking met duidelijke doelen en afspraken van alle betrokkenen naar voorbeeld zoals 

beschreven in de woonvisie.
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4. Uitgangspunten Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 tot en met 2031 

4.1. Algemeen 

In de begroting van 2022 is de scheiding van DAEB en Niet-DAEB bezit verwerkt en zijn de 
gevolgen hiervan voor de balans, winst en verliesrekening, kasstromen en kengetallen 
doorgerekend.  

Naar verwachting zijn er in totaal 1.133 DAEB en Niet-DAEB woningen per peildatum 
31 december 2021. 
Onderstaand de verdeling van het Niet-DAEB bezit: 
- 24 huurwoningen (met geliberaliseerd huurcontract) 

- 7 bedrijf onroerend goed (BOG) 

- 21 erfpachtgronden. 

Het huurcontract bepaalt de kwalificatie DAEB of Niet-DAEB.  

De resterende 42 woningen, die vanaf 2022 volgens het verkoopplan verkocht kunnen worden, 
betreffen 21 DAEB woningen en 21 Niet-DAEB woningen. Voor 2022 zijn er 2 woningverkopen 
begroot. De woningen die gelabeld zijn voor de verkoop zijn ook aangemerkt als Niet-DAEB. 

Deze hebben een DAEB huurprijs en DAEB huurcontract. 

De huren, verkopen, heffingen en belastingen rekenen we, op basis van de verwachte baten en 
lasten voor een VHE, aan DAEB en Niet-DAEB toe. De balansposten en overige baten en lasten 
zijn vervolgens op basis van aantal woningen DAEB en Niet-DAEB aan de twee takken 

toegerekend. Daar de jaarrekening wordt gepresenteerd op basis van de functionele indeling 
van de winst en verliesrekening, wordt ook de begroting 2022 gepresenteerd in de functionele 
indeling van de winst en verliesrekening. 

4.2. Portefeuillebeleid 

Om weer aan te sluiten bij de gewenste toekomstplannen van WBV Reeuwijk, heeft de 

vastgoedportefeuille van WBV Reeuwijk in 2019 een update ondergaan. Het inzichtelijk maken 
van de belangrijkste kernpunten, heeft geleid tot een veranderopgave van ons bezit. 
Onderstaand enkele kernpunten van de wensportefeuille met daaronder een weergave van de 
veranderopgave. 
- Groei omvang portefeuille richting 1.200 woningen in 2032, waarvan 100 woningen midden 

duur (Niet DAEB). Midden duur is een contract boven de liberalisatiegrens tot € 1.000. 

- Focus op sociale huursegment, enige behoefte midden huursegment. 

- Kwalitatieve opgave; flexibiliteit, langer thuis wonen. 

- Kwalitatieve opgave; verduurzaming en vernieuwing. 

- Waarborgen van betaalbaarheid & optimaal benutten verdiencapaciteit. 

- Eind 2032 naar verwachting 1.175 woningen, waarvan 1120 DAEB en 55 Niet-DAEB. 

De weergave van de veranderopgave wordt weergegeven op de volgende pagina. De stand met 
het eindtotaal 1.091 betreft de stand per eind 2019. De stand met het eindtotaal 1.203 betreft de 
verwachte stand per 2035. 
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4.3. Vernieuwing woningvoorraad 

Vanuit de herijking van de portefeuillestrategie en de wijkvisies komt de volgende ambitie naar 
voren. In de vernieuwingsperiode 2022-2031 is de planning dat er 14 woningen worden 

verkocht en 49 woningen worden gesloopt. 

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd bij sloop (prijspeil 2021): 
- Sloopkosten en uitverhuiskosten per woning € 20.000 per woning. 

- Stichtingskosten en huurprijs. 

- Huurderving: de huurderving als gevolg van het niet meer verhuren van de woningen die 

gesloopt gaan worden, bedraagt in de twee jaren voor de sloop beide 50%. 

- Vervangende nieuwbouw en exploitatie 1,5 jaar na jaar van sloop. 

De nieuw te bouwen woningen worden gebouwd met een stichtingskostenniveau van circa  
€ 235.000 voor de categorie midden en circa € 230.000 voor de categorie sociaal (beide inclusief 
sloopkosten en uitverhuiskosten, prijspeil 2021). De stichtingskosten bestaan onder andere uit 
de grondkosten, bouwkosten en kosten inzake BENG en gasloos maken. De nieuwe 
aanvangshuren zijn gesteld op respectievelijk circa € 850 en circa € 595.  

Nieuwbouwplannen in ontwikkeling 
De nieuwbouwprojecten in ontwikkeling zien er als volgt uit: 

Groendijck-Oost te Driebruggen 
Een Design en Build contract met projectontwikkelaar Jansen de Jong, inzake 12 beneden-
boven-woningen (DAEB) en 3 grondgebonden seniorenwoningen (niet-DAEB), is in september 
2020 ondertekend. De bouw is gestart medio juni 2021, de oplevering is naar verwachting begin 

2022. 

Nieuwbouw plannen in onderzoeksfase 
De planning van nieuwbouwplannen in onderzoeksfase voor de komende jaren ziet er als volgt 
uit: 

Zoutmansweg in Reeuwijk-Brug 
Dit betreft een eigen ontwikkeling voor de realisatie van 15 kleine en betaalbare tweekamer 
appartementen (DAEB) voor jonge starters en voor bijzondere doelgroepen. WBV Reeuwijk kan 

de grond kopen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het startbesluit voor de realisatie van 
deze 15 woningen is in november 2019 aan de Raad van Commissarissen voorgelegd. De 
bestemmingsplanwijziging loopt niet voorspoedig daar er zienswijzen zijn ingediend vanuit 
omwonenden en het aanpalend bouwbedrijf. Deze zienswijzen zijn niet makkelijk te weerleggen 

en i.o.m. de gemeente sturen wij aan op een oplossing. Afhankelijk van het doorlopen van het 
traject inzake een bestemmingsplanwijziging, zal de oplevering van de woningen medio 2023 
plaatsvinden. 
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mgw zonder lift (minder dan 3 kamers) 86 8% 81 -5 22 15 67 118 10%

mgw zonder lift (3 kamers of meer) 80 7% 79 -1 16 55 20 95 8%

mgw met lift (minder dan 3 kamers) 0 0% 0 8 25 33 3%

mgw met lift (3 kamers of meer) 121 11% 121 28 25 121 174 14%

egw (t/m 4 kamers) 532 49% 323 -34 -175 49 -159 27 199 213 18%

egw (5 kamers >) 197 18% 190 -3 -4 -31 47 159 13%

mgw nultreden 35 3% 29 -6 15 14 44 4%

egw ggb 40 4% 40 7 50 40 97 8%

egw ltw 0 0% 0 80 190 270 22%

Totaal 1.091 100% 863 -37 -191 130 210 0 82 508 1.203 100%

Stand Des. INV. STAND

Veranderopgave
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Bunderhof 3: Zoutmansweg te Reeuwijk 
Met Timpaan Projectontwikkeling is onderzocht of WBV Reeuwijk 6 beneden-bovenwoningen 
voor de sociale huur kan afnemen. Het programma en de stedenbouwkundige opzet is in 

ontwikkeling. Daaropvolgend zal de bestemmingsplanprocedure van start gaan. Bij een 
gunstige doorlooptijd wijziging bestemmingsplan wordt het bestemmingsplan medio 2022 
vastgesteld. De start van de bouw is dan begin 2023 en opleveren begin 2024. 

Reeuwijkse Poort te Reeuwijk-Brug 
De ontwikkelaar Arvast uit Waddinxveen heeft een plan ontwikkeld om een deel van de 
bestaande kantoorgebouwen op de ‘Reeuwijkse poort’ te transformeren tot huisvesting. 
Aangevuld met nieuwbouw op deze locatie zou het gehele programma uitkomen op circa 200 
appartementen. WBV Reeuwijk heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in afname van 20 tot 40 

appartementen voor de doelgroep starters, senioren, alleenstaande en voor speciale 
doelgroepen in de sociale en midden dure huur. Het plan begeeft zich in de haalbaarheidsfase. 

Onderstaand een overzicht van de nieuwbouwprojecten met de status en voortgang.  

* In het vermelde budget van het nieuwbouwproject Raadhuisweg is nog geen rekening gehouden met de kosten 
inzake de anterieure overeenkomst met de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk. 

Herstructurering 
De herstructurering voor de komende jaren ziet er als volgt uit: 

Raadhuisweg te Reeuwijk-Brug 
Na zorgvuldig onderzoek bleek nieuwbouw op deze locatie de beste optie. In 2019 zijn de 
stedenbouwkundige opzet en het ontwerp nader uitgewerkt. Om de gewenste 
stedenbouwkundige kwaliteit te behalen, is gekozen voor drie woonblokken met tien 
appartementen voor starters en senioren. In de RvC vergadering van mei 2020 is het 

investeringsbesluit van dit plan behandeld en goedgekeurd. Het plan is in 2020 uitgewerkt tot 
een definitief ontwerp. De bestemmingsplan procedure met zienswijze is doorlopen. De 
bewoners en omwonenden zijn niet in hoger beroep gegaan en in juli 2021 is het 
bestemmingsplan onherroepelijk geworden. WBV Reeuwijk is in mei 2021 gestart om met de 

huidige bewoners het gesprek aan te gaan over de mogelijkheden van uitplaatsen en verwacht 
een termijn van 1 tot 1,5 jaar nodig te hebben voordat alle bewoners passende nieuwe 
huisvesting hebben gevonden. In november 2022 is gepland dat de woningen leeg zijn. De 
verwachte sloop van de woningen is eind 2022, de verwachte bouw begin 2023 en de 
verwachte oplevering medio 2024. 

Project Plaats Omschrijving Verwachte 

oplevering 

actueel

Besluit Budget

Groendijk-Oost Driebruggen

3 Seniorenwoningen en 12 

beneden-bovenwoningen feb-22 Investeringsbesluit  € 3.396.937 

Raadhuisweg Reeuwijk-Brug

24 Starters en 

seniorenhuurappartementen en 

6 middeldure 

huurappartementen mei-24 Investeringsbesluit  € 6.982.387 

Zoutmansweg 68-70 Reeuwijk-Brug

15 Kleine 

éénpersoonshuishoudens mei-23 Initiatief besluit  € 2.752.497 

Lindenlaan Driebruggen 12 Woningen Onderzoeksfase  €      84.000 

Rietveld-woningen Reeuwijk-Brug

52 woningen renoveren 

waarvan 8 woningen 

terugbrengen en 

Rietveldaanzicht jul-22 Initiatief besluit  € 6.244.000 

Bunderhof Reeuwijk-Brug 6 Woningen Onderzoeksfase  €      40.000 
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Om en om woningen te Reeuwijk 
Aanvankelijk was het plan om deze woningen te slopen en nieuwbouw te realiseren. Uit het 
onderzoek bleek dat nieuwbouw onhaalbaar is. Ook hoog niveau renovatie bleek geen haalbare 

kaart. Beide leggen een te groot beslag op de financiële ruimte van WBV Reeuwijk. Eind 2019 is 
besloten om te kiezen voor een instandhoudingsplan voor een periode van 25 jaar. Bouwkundig 
worden de woningen opgeknapt en verduurzaamd en bij de uitwerking van het plan worden 
zoveel mogelijk en wanneer passend binnen het budget de oorspronkelijke elementen met 
Rietvelduitstraling teruggebracht.  

Begin 2020 is op basis van een selectietraject de aannemer Smits Vastgoed Zorg uit Rotterdam 
geselecteerd om in bouwteam dit project voor te bereiden en te realiseren. Besluitvorming 
middels een investeringsbesluit heeft in de RvC van 28 juni 2021 plaatsgevonden. De Turn-key 

overeenkomst met Smits Vastgoed Zorg is op 24 juli 2021 getekend. De twee modelwoningen 
zijn uitgevoerd. Eén woning met volledige Rietveld uitstraling en één woning behorende bij de 
overige woningen. Met de verschillende partijen en de meedenkgroep zijn beide woningen 
geëvalueerd. In juni en juli 2021 zijn alle bewoners uitgenodigd om de modelwoningen te 

bezichtigen. Eind juli werd bekend dat meer dan 80% van de bewoners een akkoord hebben 
gegeven op de vereiste 70%-akkoord-norm. Geplande start bouwwerkzaamheden oktober 2021. 
En een verwachte doorlooptijd van de bouwwerkzaamheden tot juli 2022. 

Studie toekomst Lindenlaan Driebruggen 
Aan de Lindenlaan in Driebruggen staan 12 verouderde seniorenwoningen. De woningen 
voldoen niet meer aan de huidige eisen van seniorenwoningen en de energetische kwaliteit is 
laag. Er is begin 2020 een studie opgestart in samenspraak met de gemeente, huidige bewoners 
en de werkgroep uit het dorp Driebruggen om de toekomstwaarde van dit complex woningen 

te onderzoeken. Vanwege de coronamaatregelen en de geplande bewonersbijeenkomsten is 
het project tijdelijk on hold gezet. Zodra er weer bewonersbijeenkomsten georganiseerd mogen 
worden zal het project weer opgestart worden. In september 2021 is besloten tot doorstart van 
het project. 

Renovatie 
Bij renovatie wordt uitgegaan van een kostprijs per woning van circa € 115.000 
(complex 9 Rietgors), circa € 159.000 (complex 13 Tasmanstraat en van Staverenstraat) en circa 
€ 127.000 (complex 5 Rietveld) en circa € 159.000 (complex 3 en 4 Koningin Wilhelminastraat, 

Bernadottestraat, Van Heuven Goedhartstraat en Albert Schweitzerstraat). De stichtingskosten 
zijn gebaseerd op een bouwkostenraming (prijs index 2021). 

Projecten in verkenningsfase 

WBV Reeuwijk is in overleg met gemeente Bodegraven-Reeuwijk om in de toekomstige 
ontwikkelingen rond het Aldi-terrein en het kaaspakhuis in Reeuwijk-Dorp, circa 15 
seniorenwoningen in het sociale en midden dure huursegment in het programma op te nemen. 
Marktpartijen die deze ontwikkelingen oppakken worden gewezen op de verplichting vanuit de 

woonvisie dat minimaal 25% van de opgave uit het sociale segment moet bestaan. De 
gesprekken met deze markpartijen lopen via de gemeente. WBV Reeuwijk stuurt aan op afname 
van deze 15 woningen.  

4.4. Onderhoud en woningverbetering 

Uitgaven en onderhoud / verbeteringen tot en met 2031 
In onderstaande tabel zijn de navolgende uitgaven voor onderhoud en verbeteringen 

opgenomen tot en met 2031 (prijspeil 2021).  
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Tabel Uitgaven en onderhoud / verbeteringen tot en met 2031 

- Eind 2021 zijn de eerder geplande energetische projecten afgerond. Het jaar 2022 wordt gebruikt als 

voorbereidings-jaar op de werkzaamheden inzake verduurzaming die vanaf 2023 begroot zijn.  

- De Investeringen betreft uitsluitend de middelen, die nodig zijn voor de verbeteringen of vraag-gestuurd 

onderhoud. 

- De onderhoudsbedragen in de bovenstaande tabel zijn exclusief indexering.  

Uitvoeringsstrategie 2019 tot en met 2050 “Verduurzaming complexen” 
De uitvoeringsstrategie inzake verduurzaming complexen van WBV Reeuwijk is gesplitst in 3 
fasen om te komen tot een CO2 neutrale woningvoorraad te weten van 2019 tot en met 2022, 

2023 tot en met 2035 en 2036 tot en met 2050. 

Fase 2019 tot en met 2022 
In deze eerste fase worden de huidige plannen om het bezit naar gemiddeld B te brengen 
uitgevoerd. Nieuwbouw wordt als BENG uitgevoerd. Eind 2021 zijn de eerder geplande 

energetische projecten afgerond. Het jaar 2022 wordt gebruikt als voorbereidingsjaar op de 
werkzaamheden inzake verduurzaming die vanaf 2023 zijn begroot.  

Fase 2023 tot en met 2035 
In deze tweede fase worden vooral bewezen maatregelen uitgevoerd zoals verbetering van 
onder andere isolatie, aanbrengen HR++ glas, het plaatsen van PV zonnepanelen en hybride CV-
ketels.  

Fase 2036 tot en met 2050
In deze laatste fase worden de meer nog te ontwikkelen technische maatregelen gepland. Denk 
aan warmtepompen (individueel of collectief) of aansluiting op andere warmtebronnen 
(bijvoorbeeld waterstof). Op dit moment lijkt een warmtenet binnen ons woningbezit overigens 
geen optie. 

Onderhoudslasten per woning 
Voor de samenstelling van de onderhoudskosten is uitgegaan van totaal 1.133 woningen in 
exploitatie. In enkele begrotingsjaren tot en met het jaar 2031 is er groot onderhoud (daken, 

gevels en schilderwerken) voor enkele complexen begroot, welke leiden tot een jaarlijkse 
hogere uitgave per VHE. Zonder deze groot onderhoudswerkzaamheden is de uitgave per VHE, 
gedurende de jaren tot en met 2031, redelijk stabiel. 

Vanaf het jaar 2023 zal er gestart worden met de werkzaamheden inzake verduurzaming van 
ons bezit. Van de energetische verbeteringen zal een deel worden geactiveerd en een deel als 
last worden genomen, omdat niet alle uitgaven in aanmerking komen voor activering.  

Voor reparatieonderhoud is € 376,- per VHE per jaar ingerekend. De dekking van de 

investeringen in woningverbetering vindt plaats door middel van huurverhoging bij vraag-
gestuurd of mutatie onderhoud. Vanaf het jaar 2023 tot en met 2034 is er een huurverhoging ad 
€ 23,29 ingerekend. Vanaf 2035 tot en met 2050 is er een huurverhoging ad € 46,48 ingerekend. 
Deze huurverhoging zijn gebaseerd op de huurverhogingstabel van AEDES met betrekking tot 

de verduurzaming. De huurverhoging is vanaf 2035 fors hoger, daar er vanaf 2035 rekening 
wordt gehouden met het plaatsen van bijvoorbeeld warmtepompen. Met deze huurverhoging 
wordt rekening gehouden met de betaalbaarheid en passendheid binnen de 
portefeuillestrategie.  

Soort onderhoud excl. indexering 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Planmatig Onderhoud 1.156.946€  1.268.170€    1.294.171€    1.668.629€    1.497.580€    1.448.641€    1.518.792€    1.130.459€    1.385.163€    1.426.821€    1.331.535€    

Mutatie Onderhoud 182.000€      264.523€       262.123€       259.243€       259.243€       259.243€       252.762€       252.762€       252.762€       241.720€       241.720€       

Klachten Onderhoud 385.000€      425.508€       422.061€       416.312€       416.580€       415.911€       406.689€       406.421€       406.689€       389.625€       388.255€       

Subtotaal 1.723.946€  1.958.202€    1.978.355€    2.344.184€    2.173.403€    2.123.794€    2.178.243€    1.789.642€    2.044.614€    2.058.166€    1.961.510€    

Verduurzaming 366.554€      -€                662.994€       662.994€       616.154€       661.422€       662.050€       662.050€       662.050€       724.295€       618.291€       

Investeringen 304.900€      101.712€       99.671€          123.711€       96.950€          96.950€          94.433€          70.626€          70.626€          65.412€          65.412€          

Totaal 2.395.400€  2.059.913€    2.741.021€    3.130.888€    2.886.507€    2.882.166€    2.934.726€    2.522.318€    2.777.290€    2.847.873€    2.645.213€    
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Jaarplan 2022 in relatie tot 2020 - 2021 
Het totale onderhoudsbudget 2022 is voorlopig geraamd op € 2.059.913. Dat is inclusief 
verbeteringen ad € 101.712. Gerelateerd aan het aantal woningen in exploitatie bedragen de 

geharmoniseerde (exploitatie plus geactiveerde) onderhoudslasten voor 2022 € 1.818 per 
woning. 

- Volgens de Aedes benchmark 2020 zijn de gemiddelde instandhoudingskosten over alle corporaties verdeeld  

€ 3.073 per woning per jaar. Dit bedrag betreft de lasten onderhoudskosten + organisatiekosten + investeringen. 

- De kosten per VHE voor Klachtenonderhoud stijgen ten opzichte van 2020 en 2019. Dit ligt in lijn met de 

aanpassing van het nieuwe reparatiebeleid (versoepeling van aanvragen), wat leidt tot een (geringe) stijging van 

het aantal reparatieverzoeken. 

- Vanwege het sober ingestoken uitvoeringsbeleid van de afgelopen jaren, liggen onze onderhoudskosten per VHE 

onder de benchmark. 

Regeling Vermindering Verhuurdersheffing Nieuwbouw 2020 

Vanaf 2020 kon WBV Reeuwijk in aanmerking komen voor de Regeling Vermindering 
Verhuurderheffing Nieuwbouw (hierna te noemen RVV Nieuwbouw). De RVV Nieuwbouw is 
een korting op de verhuurderheffing, wanneer je investeert in een nieuwbouwproject.  

De RVV Nieuwbouw is voor alle (waar mogelijk) nieuwbouwprojecten van WBV Reeuwijk 
aangevraagd en voor alle projecten is er een voorlopige investeringsvaststelling toegewezen 
gekregen.  

De aangevraagde verhuurderheffingskorting is in de begroting 2022 en de jaren daarna 
verwerkt. De korting is in het jaar van opleveren van de desbetreffende nieuwbouwprojecten 
verwerkt. Onderstaand een overzicht van de projecten en de aangevraagde en verwachte 
verhuurderkorting.  

De per september 2021 aangekondigde verlaging van de verhuurderheffing van € 500 miljoen 
per jaar zal gaan via een verlaging van het tarief. Hier zullen geen voorwaarden aan verbonden 

zijn. Deze verlaging gaat in per 1 januari 2022. 

Buitenschilderwerk. 
Voor 2022 staan 79 woningen in de planning voor een buiten schilderbeurt. Ook wordt er 1 

portiek aan de binnenzijde geschilderd. Het geplande schilderwerk dat is gepland voor 2021 
wordt niet gehaald en wordt doorgeschoven naar 2022 en bedraagt circa € 500.000.  

Asbestsanering en CV ketels 
Naast de energetische projecten en schilderwerken zijn asbestsanering en vervangen CV ketels 

de grote begrotingsposten voor de komende jaren.

Omschrijving 2022 2022 2021 2020

Aantal VHE's 1.133 1.113 1.120

Totaal Per VHE Per VHE Per VHE

Mutatie Onderhoud 264.523€      233€                332€                312€                

Klachten Onderhoud 425.508€      376€                159€                153€                

Planmatig Onderhoud 1.268.170€  1.119€            1.055€            1.156€            

Subtotaal 1.958.202€  1.728€            1.546€            1.621€            

Investeringen 101.712€      90€                  273€                301€                

Totaal 2.059.913€  1.818€            1.819€            1.922€            

Verhuurderheffingkorting aangevraagd

2021 Waarder EGW 100.000€        

2021 Reesvelt 62.500€         

2022 Zoutmansweg 187.500€        

2024 Bunderhof 150.000€        

2023 Raadhuisweg 225.000€        

Totaal 725.000€        
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4.5. Verkoop 

Verkoop bestaande huurwoningen  
In de begroting 2022 is uitgegaan van verkoop van 2 woningen per jaar tot en met het jaar 2023, 

daarna is er uitgegaan van verkoop van 1 woning per jaar. Het “Memo aanvullend 
verkoopprogramma” uit januari 2020 is de basis voor alle verkopen.  

De verkooppoule bestaat uit 42 woningen in de volgende straten met daarachter het aantal 
woningen per straat: 

4.6. Verhuur 

In totaliteit verwacht WBV Reeuwijk circa 55 vrijkomende (mutatie) woningen. De aanbiedingen 

en urgenten worden voor verhuur via Woningnet geregeld. De statushouders worden direct 
bemiddeld. Wij blijven monitoren of er geen knelpunten ontstaan in de vorm van groepen die 
nauwelijks of onvoldoende aan bod komen.  

Huurbeleid DAEB bezit 
In de prestatieafspraken is als doel opgenomen: “75% van het woningbezit bereikbaar houden 
voor de doelgroep die recht heeft op huurtoeslag en toegewezen zijn op woningen onder de 2e 
aftoppingsgrens”. Om dit doel te verwezenlijken is in de begroting gerekend met het huidige 
huurbeleid (opgesteld oktober 2019). Dit huurbeleid is gebaseerd op streefhuren met aftopping 

op de streefhuren, welke met name aansluiten op de diverse grenzen van de huurtoeslag en 
welke worden afgestemd met de behoefte onder de diverse doelgroepen en inkomens. Daarbij 
is ook gekozen om het huur-kwaliteitsniveau te borgen door als tweede toets en grensbepaling 
‘een percentage van de maximale huurprijs op basis van het WWS’ aan te geven, te weten: 

- 80% van de maximale huurprijs voor de reguliere woningen en; 

- 90% voor de woningen, waarbij energetische maatregelen zijn toegepast. 

Dit houdt dat de woningen wordt afgetopt op de streefhuren, tenzij de hierboven genoemde 
80% of 90% maximale huurprijs lager uitvalt. De streefhuren worden per VHE vastgesteld met 
het doel om 75% van het woningbezit bereikbaar te houden voor hierboven genoemde 
doelgroep.  

Huurstijging 
Aedes en de Woonbond zijn op moment van opstellen van dit document in gesprek over een 
nieuw Sociaal Huurakkoord. Dit akkoord bouwt voort op de Actieagenda Wonen, waarin door 

34 organisaties de plannen zijn neergelegd voor hun inzet op nieuwbouw, verduurzaming, 
buurt en betaalbaarheid in de komende 10 jaar. Daarin is in ieder geval vastgelegd dat het 
uitgangspunt inflatievolgend huurbeleid is en daarnaast het continueren van maatwerk voor 
huurders, die relatief weinig inkomen hebben ten opzichte van hun huurprijs. Verdergaande 
maatregelen die de woonlasten betaalbaar maken en houden worden vastgelegd in een nieuw 

Sociaal Huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond.

Anne Frankstraat (5)

Beijerenstraat (5)

Dorus Rijkerstraat (9)

Gruttolaan (11)

Kaagjesland (1)

Koningin Julianastraat (1)

Verkoopwoningen per straat

Prins Bernhardstraat (1)

Prins Beatrixstraat (1)

Veenmos (3)

Kosterdijk (3)

Lindenlaan (1)

Prins Willem Alexanderstraat (1)
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Uitgangspunt voor de begroting is derhalve een inflatievolgend jaarlijkse huurverhoging. De 
hoogste huurgrens, de liberalisatiegrens, is op basis van overheidsbeleid en vastgesteld op 
€ 752,33 (prijspeil 2021).  

Harmonisatie 
Bij mutatie wordt de huur geharmoniseerd tot het niveau van de streefhuur of lagere 
kwaliteitsgrens conform WWS (zoals hierboven bij ‘Huurbeleid DAEB bezit’ beschreven). De 
gemiddelde mutatiegraad is 5,0%. Voor Het Thomashuis en De Herbergier is de mutatiegraad 

op 0% gezet. 

Huurderving 
Het percentage huurderving is vastgesteld op 0,75%. 

4.7. Leefbaarheid 

De uitgaven voor leefbaarheid zijn geraamd op € 25.000 per jaar en zijn opgenomen onder de 

overige bedrijfslasten. Deze bestaan bijvoorbeeld uit kosten voor buurtbemiddeling, plaatsen 
informatiekasten en stoelen in de centrale ruimtes bij de appartementencomplexen en nog op 
te starten diverse projecten voor tuinonderhoud en leefbaarheid.  

4.8. Algemene parameters 

Parameters van AW - dPi  

De volgende parameters van Aw zijn opgenomen in de begroting.  

De marktindex is voor 2021 en 2022 berekend op basis van de “Economische verwachting 
Leidraad Aw/WSW” en Ortec Finance 3e kwartaal 2021, waarna deze zijn afgezet tegen de CBS 
cijfers van het werkgebied van WBV Reeuwijk. Beide percentages komen goed met elkaar 

overeen. 

Financieringsbeleid 
Het aantrekken van financieringen is gebaseerd op de uitgangspunten van het Treasurystatuut. 

Het gebruik van derivaten is volgens het statuut niet toegestaan. Het gemiddelde 
rentepercentage van de huidige portefeuille bedraagt ultimo 2020 3,099%. 

Bij het aantrekken van nieuwe financieringsmiddelen wordt in de begroting rekening gehouden 
met de kredietfaciliteit van € 600.000.  

Op basis van de recentste doorrekeningen van de begroting zullen de verwachte rentelasten 
van WBV Reeuwijk in de eerst komende 5 jaar niet boven € 1.000.000 komen, waardoor WBV 
Reeuwijk nog geen rekening hoeft te houden met de Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD)-

richtlijn. Deze regeling zal leiden tot een beperking van mogelijkheid tot renteaftrek.  

Saneringsbijdrage, verhuurdersheffing, AW-bijdrage, verhuurderbijdrage en 
vennootschapsbelasting 

Er zijn op dit moment vanuit Aw geen indicaties die erop wijzen dat er sprake zal zijn van een 
saneringsheffing. Om deze reden hoeft WBV Reeuwijk daarom geen bedrag voor 
saneringsheffing in de begroting 2022 op te nemen.

Prijsinflatie Looninflatie Bouwindex Onderhoudsindex Marktindex

2021 2,00% 1,80% 3,50% 3,50% 10,83%

2022 1,70% 1,70% 3,00% 3,00% 3,93%

2023 1,50% 1,80% 1,90% 1,90% 2,00%

2024 1,50% 1,80% 1,90% 1,90% 2,00%

2025 1,50% 1,90% 1,90% 1,90% 2,00%

2026 e.v 1,50% 1,90% 2,10% 2,10% 2,00%
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De verhuurderheffing is voor 2022 ingerekend tegen de door de overheid vastgestelde 
percentage van 0,485% (2021: 0,526%). Voor het jaar 2023 is het percentage vastgesteld op 
0,459% en vanaf 2024 op 0,460%. Per september 2021 is besloten tot een gedeeltelijke opheffing 

van de verhuurdersheffing. Deze heffing wordt met een kwart (500 miljoen jaarlijks) afgeschaft.  

De bijdrage heffing AW betreft de bijdrage van de woningcorporaties voor de kosten van de 
AW, bestaande uit 1% van de jaarlijkse huursom. De bijdrage voor WBV Reeuwijk is voor 2022 
begroot op € 16.000.  

De verhuurderbijdrage is een wettelijk verplichte bijdrage die verhuurders uit de sociale 
huursector met meer dan 50 huurwoningen jaarlijks moeten betalen aan de Huurcommissie. De 
bijdrage voor WBV Reeuwijk is voor 2022 begroot op € 2.600. 

De voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2021 bedraagt voor WBV Reeuwijk € 1.021.000. 
De verwachte fiscale positie van de jaren 2022 tot en met 2023 is door de fiscalist van BDO 
berekend en verwerkt in de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023 tot en met 2031. 

Schommeling in de WOZ-waarde zal een grote invloed hebben op de daadwerkelijke jaarlijkse 
VPB-last. 

Uitgangspunten voor de overige bedrijfskosten  
Als algemene prijsstijging voor 2022 nemen we 1,7% mee. De doorbelasting vanuit Mozaïek 

Wonen, de advieskosten en automatiseringskosten zijn de 3 grote posten, die vallen onder de 
overige bedrijfskosten.  

Meerjarenbegroting 

Op basis van nieuwe CPB cijfers wordt per kwartaal door AW - dPi een nieuwe economie 
variant beschikbaar gesteld op het klantenportal. Voor onze algemene economische 
uitgangspunten wordt gebruik gemaakt van deze publicatie. 

Externe normen AW en WSW 
WBV Reeuwijk heeft als uitgangspunt dat zij wil voldoen aan de normen van de sectorinstituten 
tot en met 9 jaar na het begrotingsjaar. De AW en WSW hebben externe norm voor solvabiliteit, 
loan to value, rentedekkingsgraad en onderpandratio vastgesteld voor de financiële sturing van 
een woningbouwvereniging.  

In onderstaande tabel staan de normen van de sectorinstituten weergegeven. 

Solvabiliteit  
De solvabiliteit wordt vanaf 2019 berekend op basis van beleidswaarde in plaats van 
marktwaarde. Daarbij wordt de marktwaarde verminderd met afslagen op basis van de 
zogenoemde waterval voor onder andere beschikbaarheid, betaalbaarheid, extra beheer en 

onderhoud ten opzichte van de in de marktwaarde bepaalde gegevens. De volgende 
minimumnorm is van toepassing bij de solvabiliteit: 

Loan to Value  
De Loan to Value geeft de verhouding weer tussen het nominale schuldrestant en de 

beleidswaarde van het bezit. De volgende minimumnorm is van toepassing bij de loan to value: 

DAEB Niet DAEB

Solvabiliteit 15% 40%

Loan to value 85% 75%

ICR 1,4 1,8

Onderpandratio 70% 70%

Externe minimumnorm
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Rentedekkingsgraad (ICR) 
De rentedekkingsgraad is een kengetal om vast te stellen in welke mate aan de 
renteverplichtingen voldaan kunnen worden. De volgende minimumnorm is van toepassing bij 

de rentedekkingsgraad (ICR): 

Onderpandratio (dekkingsratio) 
De onderpandratio heeft de verhouding weer tussen de waarde van het onderpand en de 
financiële verplichtingen bij een (dreigende) discontinuïteit. De volgende minimumnorm is van 

toepassing bij de onderpandratio.  

De begroting voldoet aan de gestelde externe normen voor DAEB, Niet-DAEB en totaal. 
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5. Begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 tot en met 2031 

5.1 Kasstromen 2021 – 2031 DAEB en niet-DAEB 

Periodiek worden de liquide middelen en de kasstromen herijkt, waardoor het eventueel aantrekken van een nieuwe 
financiering gericht en tijdig plaatsvindt. 
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Toelichting op de kasstromen van de begroting 2022 

Kasstroom huren 

De toename van de huurkasstroom ten opzichte van de begroting 2021 kan worden verklaard 
door de stijging van de reguliere huurverhoging, de huurverhoging bij mutatie en 
uitbreidingsnieuwbouw. 

Kasstroom overige bedrijfsopbrengsten

In de begroting 2022 is rekening gehouden met de verkoop van 2 niet-DAEB woningen en 1 
verkoop van een erfpacht. In 2021 was per abuis de huurinkomsten van de erfpachten niet 
meegenomen in de kasstromen. Voor 2022 en toekomstige jaren is dat nu volledig verwerkt in 
de inkomende kasstromen.  

Kasstroom personeelskosten 
Verwerken van een jaarlijkse beheervergoeding, welke bestaat uit een doorbelasting van de 
ondersteunende medewerkers vanuit Mozaïek Wonen, zorgt voor de daling in de 

personeelskosten. De doorberekende beheerkosten zijn opgenomen onder de noemer 
“Beheervergoeding” en vallen onder de kostenpost “Bedrijfskosten”. De personeelskosten 
betreft voor het jaar 2022 en toekomstige jaren alleen het salaris van de directeur-bestuurder.  

Kasstroom onderhoud 

Zie Hoofdstuk 4.4 voor een toelichting op de post onderhoud.  

Kasstroom overige bedrijfskosten 
De stijging van de overige bedrijfskosten ten opzichte van 2020 wordt grotendeels verklaard door: 

• De verwerking van de beheervergoeding vanuit Mozaïek Wonen, welke bestaat uit een 
doorbelasting van de ondersteunende medewerkers vanuit Mozaïek Wonen en enkele IT 
kosten. De kosten inzake ondersteunende medewerkers vanuit Mozaïek Wonen werden tot 

het jaar 2020 verantwoord onder Lonen en salarissen. 

Kasstroom sectorspecifieke heffingen onafhankelijk van het resultaat 
In tegenstelling tot de begroting 2021 hoeft er in de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 

2023 tot en met 2031 vanuit de Autoriteit Woningcorporaties geen rekening gehouden te worden 
met een saneringshefing.  

Kasstroom verhuurderheffing

De verhuurderheffing is gebaseerd op de verlaagde afgegeven percentages voor de overheid. De 
korting op de verhuurderheffing voor de in 2020 en 2021 opgeleverde nieuwbouwwoningen is 
verwerkt onder de noemer “Nieuwbouw huur”.  

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelastinglast in 2022 bedraagt bijna nihil. Dit komt doordat het fiscale 
resultaat over 2022 nagenoeg negatief is.

Kasstroom open verbrandingstoestellen 
In 2022 zal er actief geacteerd worden op het vervangen van de open verbrandingstoestellen. 
Voor het vervangen van de laatste open verbrandingstoestellen zijn de vervangingskosten 

begroot.  
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Kasstroom verduurzaming
Inzake verduurzaming passen wij vanaf het jaar 2023 bewezen maatregelen (isolatie, HR++ glas 
en zonnepanelen) toe om onze woningvoorraad naar een gemiddelde energie-index van <0,6 te 

brengen. In de tweede fase worden vanaf 2035 vooral bewezen maatregelen uitgevoerd zoals 
verbetering van onder andere isolatie, aanbrengen HR++ glas, het plaatsen van PV 
zonnepanelen en hybride CV-ketels. De kasstromen opgenomen in de begroting zijn een 
reservering voor de verwachte uitgaven. In 2022 wordt er een routekaart opgesteld waaruit zal 
blijken welke clusters in welk jaar worden verduurzaamt. Bij de kasstromen verduurzaming is 

rekening gehouden met de kasstromen van de renovatieprojecten, welke zijn gereserveerd 
binnen de kasstroom renovaties.  

Kasstroom overloop schilderwerken 

De schilderwerken voor 2021 zijn nog niet aanbesteed. Vanwege capaciteitsgebrek bij 
Vastgoedbeheer Mozaïek Wonen is de uitvraag hiervoor pas in het tweede halfjaar opgestart. 
Bij de uitvraag is gebleken dat één of meerdere partijen zich terugtrekken en geen prijs indienen 
en dat daarnaast het budget niet toereikend is voor de prijzen die aangeboden worden in de 

offertes. Dit heeft twee redenen, de verf technische adviezen die gemaakt zijn wijken af ten 
opzichte van voorgaande jaren en vragen daardoor een ander soort onderhoud dan wat 
begroot is en de krapte op de markt doet de prijzen stijgen. Deze verschuiving van het 
schilderwerk en de daarbij behorende hogere uitgaande kasstroom is in de begroting verwerkt 
onder de post “Overloop schilderwerken”.  

Kasstroom financieringsactiviteiten
Vanwege de startende of lopende nieuwbouw en renovatieprojecten zal de financieringsbehoefte 
de komende jaren toenemen. De lening ruil inzake Vestia is in de begroting verwerkt. 
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5.2 Kasstromen 2021 – 2031 DAEB 
(prijspeil 2021) 
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5.3 Kasstromen 2021 – 2031 niet-DAEB 
(prijspeil 2021) 
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5.4 Balans 2022-2031 DAEB en niet-DAEB  
(prijspeil 2021) 

De materiële vaste activa en de langlopende schulden stijgen de komende jaren. Dit ligt in lijn 
met de ontwikkelingen rondom ons portefeuillestrategie). 
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5.5. Categoriale resultatenrekening 2022 – 2031 DAEB en niet-DAEB 
(prijspeil 2021) 
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6. Investeringen 2022 – 2031 
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7. Kengetallen 2022 - 2031 

In 2019 is de huidige vastgoedportefeuile vastgesteld. Deze vastgoedportefeuille is in de begroting 2020 en 2021 doorgerekend tot het jaar 2050, 

waarbij alle vereiste parameters werden voldaan. In 2022 is er vanwege grote onzekerheid met betrekking tot de nieuwbouwprojecten, de 
verduurzaming, fiscaliteiten, de verhuurderheffing e.d. er voor gekozen om de doorrekening tot en met het jaar 2031 te hanteren. Dat is 2 maal de 
vereiste periode van de Autoriteit Woningcorporaties. Uitgangspunt is en blijft dat er voldaan wordt aan de vereiste parameters per jaar. Voor de 
begroting 2022 voldoet Woningbouwvereniging Reeuwijk tot en met het jaar 2031 aan de vereiste parameters. 



Bijlage 1 Overzicht projecten 

Overzicht projecten naar jaartal, aantal en soort project met daarnaast de verdeling van de 
plannen over de jaren heen. 

Jaartal Aankoop Projectnaam Nieuwbouw Renovatie Totaal
2022 1 Groendijk Oost en 

OM-en-Om woningen

15 34 49

2023 1 Zoutmansweg 15 0 15

2024 0 Raadhuisweg 30 0 30

2025 0 Bunderhof, Reeuwijkse 

Poort en "zachte" projecten

38 0 38

2026 0 Achter het Kaaspakhuis 6 0 6

2028 0 "Zachte" projecten 15 0 15

2029 0 "Zachte" projecten 20 0 20

2031 0 Tasmanstraat en 

Van Staverenstraat

0 43 43

Totaal 2 139 77 216
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Bijlage 1 Scenario’s 

De scenario’s zijn gedraaid voor  het totale woningbezit van WBV Reeuwijk (DAEB en Niet-
DAEB). 

Onderstaand een beschrijving van de verschillende scenario’s: 

Geen verduurzaming vanaf 2023 
De kosten en opbrengsten van de verduurzaming die vanaf het jaar 2023 tot en met 2050 zijn 

ingerekend in de begroting, zijn in dit scenario uitgesloten van de berekening van de ratio’s. 

Geen verhuurderheffing 
De verhuurderheffing is vanaf het jaar 2022 uitgesloten van dit scenario. 

Renteverhoging met 2% 
In dit scenario is gerekend met een renteverhoging van 2% vanaf het jaar 2022. 

Bouwkosten verhoogd naar 6% 

In dit scenario is gerekend met een stijging van de bouwkosten van 5% vanaf het jaar 2022. 

Grafieken 

In onderstaande grafieken zijn de verschillende scenario’s opgenomen per ratio ten opzichte 
van de norm en ten opzichte van de meerjarenplanning. 

De Interest Coverage Ratio (ICR) meet in hoeverre de corporatie in staat is de rente-uitgaven op 
het vreemd vermogen te voldoen uit de operationele kasstroom. De scenario’s hebben een 
wisselend effect op de meerjarenplanning. De impact van de verhuurderheffing is zichtbaar 

gigantisch.  
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De Loan to Value meet in hoeverre het bezit op basis van beleidswaarde in exploitatie, in een 
gezonde verhouding staat tot de schuldpositie. Zoals in bovenstaande grafiek zichtbaar is, zijn 
alle scenario’s afwijkend van de meerjarenplanning. Vooral het scenario bouwkosten verhogen 
naar 6% laat een behoorlijk stijging zien, welke in 2030 de vereiste norm overschrijdt. 


