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1. Inleiding
Voor u ligt de meerjarenbegroting 2021-2025. Deze meerjarenbegroting is gebaseerd op de visie
zoals verwoord in ons Ondernemingsplan 2019-2022. In de meerjarenbegroting is een financiële
prognose tot 2030 opgenomen.
In hoofdstuk 2 zijn de onderkende acties met de beoogde resultaten samengevat. Onze speerpunten
zijn gericht op de hoofdlijnen van ons ondernemingsplan:
1. de gemeenschap en de huurder;
2. de veilige en duurzame woning;
3. de organisatie en de medewerkers.
In de meerjarenbegroting 2021-2025 gaan we in op onze koers, onze opgave, onze organisatie, onze
financiële positie en de beheersing van de risico’s.
In hoofdstuk 3 zijn de relevante ontwikkelingen voor ons als regionale woningcorporatie weergegeven.
Hierbij is de impact op de bedrijfsvoering vermeld. In hoofdstuk 4, 5 en 6 zijn per hoofdlijn onze
doelstellingen en de hierop gerichte acties verder uitgewerkt. In hoofdstuk 7 zijn onze financiële positie
en de daarmee samenhangende risico’s weergegeven.
In de bijlagen zijn de financiële overzichten, de risicobeoordeling, een tweetal scenario’s, een
afkortingenlijst en een overzicht van de nieuwbouwprojecten voor Woongroep Marenland
weergegeven.

1.1 De gemeenschap en de huurder
In ons ondernemingsplan kiezen we voor de verbinding met gemeenschappen. We werken samen
met bewoners, dorpsbelangen en gemeenten en willen een bijdrage leveren aan een passende
huurwoningvoorraad. Het versterkingsprogramma en de onzekerheid rond dit programma heeft voor
de bewoners een grote invloed op het leven en raakt direct het thuis van de inwoners. Dit vraagt extra
aandacht en inzet van Woongroep Marenland in het begeleiden van bewoners. De capaciteit en de
werkwijze van het programmateam worden voortdurend gemonitord om de uitvoering van de
versterkingsoperatie goed te borgen.
Bij meer ingrijpende vastgoedprojecten, zoals de sloop-/nieuwbouwprojecten vanuit de
versterkingsoperatie, worden de bewoners vanaf het begin betrokken bij het maken en het uitvoeren
van de plannen. We bieden hierbij een aanvullend Sociaal Plan dat is afgestemd met
Huurdersvereniging De Maren, waarbij de huurders worden ondersteund bij verhuizing naar, en
inrichting van, hun nieuwe woning.
Ons reguliere proces is gericht op het goed en betaalbaar toewijzen van huurwoningen. We voldoen
aan de wettelijke eisen voor toewijzing. Minimaal 90% van de huurwoningen met een huur onder de
liberalisatiegrens wordt toegewezen aan de doelgroep en tenminste 95% van de huishoudens met
recht op huurtoeslag krijgt een woning toegewezen met een huur onder de huurtoeslaggrens. We
maximaliseren onze huurverhoging op inflatie.

1.2 De veilige en duurzame woning
Onze maatschappelijke opgave richt zich in het aardbevingsgebied op veilige, duurzame en
betaalbare woningen. We gaan de komende vijf jaar circa 600 woningen slopen en vervangen door
500 nieuwe aardbevingsbestendige woningen. Bij de ontwikkeling en realisatie van de nieuwbouw
wordt gekeken naar de lokale en de regionale opgave op het gebied van demografie, woningmarkt en
duurzaamheid. Hierbij wordt samen met de collega-corporaties (Kr8) gewerkt aan een samenhangend
strategisch vastgoedbeleid (SVB). Er zijn medio 2020 264 woningen aardbevingsbestendig. Dit is circa
elf% van ons bezit. Ook aardbevingsbestendige woningen kunnen nog steeds worden geconfronteerd
met aardbevingsschade.
Voor de komende begrotingsperiode gaat Woongroep Marenland een sloop-/nieuwbouwprogramma
uitvoeren van 100 tot 150 woningen per jaar. Het programma vloeit voort uit het versterkingsprogramma. Het is een omvangrijk en belastend programma voor de huurders, de wijk of het dorp, de
aannemers en de eigen organisatie. Om het toekomstige versterkings- en verduurzamingsprogramma
goed te kunnen managen, vindt monitoring van de capaciteit en de processen van het
programmateam plaats. Regisserend opdrachtgeverschap is hierbij het sleutelwoord.
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Naast de versterkingsopgave wordt het planmatig onderhoud en verbetering van ons woningbezit
uitgevoerd. In 2020 heeft er een conditiemeting van het bezit plaatsgevonden en is het herijken van
het SVB gestart. In 2020 wordt de verduurzamingsopgave na 2025 in kaart gebracht om voor de lange
termijn te kunnen voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

1.3 De organisatie en de medewerkers
We gaan voor een duurzaam personeelsbeleid om onze ambitie voor tevreden en gemotiveerde
medewerkers te borgen. Hierbij werken we in huidige tijden van COVID-19 aan het nieuwe werken
3.0. Vanaf 2026 verwachten we dat de versterkingsoperatie zich in een vergevorderd stadium bevindt
en daardoor de omvang van de organisatie in een aantal jaren kan worden afgebouwd naar een
gewenst niveau.
We werken aan de verdere kwaliteit van onze dienstverlening met duidelijke doelstellingen voor
tevredenheid van huurders, belangstellenden en medewerkers. Hierbij meten we periodiek de
resultaten met de Aedesbenchmark (jaarlijks), de medewerkers middels het medewerkers
tevredenheidsonderzoek (tweejaarlijks) en de belanghebbenden middels de vierjaarlijkse visitatie.
Onze meerjarenbegroting 2021-2025 geeft met de huidige inzichten een goede richting voor het
uitvoeren van onze volkshuisvestelijke opgave en de uitvoering van ons herstelplan voor het WSW.
Het opgenomen programma zien we op basis van de huidige inzichten als haalbaar en betaalbaar
voor het versterken en verduurzamen van onze woningen en het onderhoud van ons bezit. Onze
kengetallen voldoen aan de normen van de Aw en het WSW.. De versterkingsoperatie blijft een
uitzonderlijk situatie waarbij alle toezichthouders frequent worden geïnformeerd.
Woongroep Marenland levert samen met haar partners een bijdrage aan het veilig, duurzaam en
betaalbaar wonen in de nieuwe gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland. Het blijft voor onze organisatie
een uitdaging en een voorrecht om een balans te realiseren tussen betaalbaarheid enerzijds en veilige
en duurzame woningen anderzijds.
Appingedam, 17 november 2020

G.W. Brouwer
Directeur-bestuurder
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2.

Missie, visie en speerpunten

2.1

Missie

Woongroep Marenland verricht haar werk in een bijzondere omgeving. De aardbevingsproblematiek heeft
een grote invloed op het woongenot van de bewoners. Nieuwbouw, sloop en versterking van de
woningen bepalen voor een belangrijk deel de activiteiten van de organisatie. Daarnaast hebben we te
maken met steeds meer oudere bewoners die bijzondere eisen stellen aan de wijze waarop zij willen
wonen. De woningen van Woongroep Marenland moeten passen bij de wensen van de bewoners. Naast
aardbevingen, krimp en vergrijzing hebben we met een vierde belangrijk onderwerp te maken dat
bepalend is voor onze activiteiten: de energietransitie en de daarmee samenhangende maatregelen van
het Nationaal Programma. Deze omslag is ingrijpend. Niet alleen voor onze huurders, maar voor alle
bewoners in onze regio. We gaan het samen doen, omdat we van de aardbevingen af willen en een
duurzame samenleving willen.

2.2

Visie

Onze visie richt zich op onze volgende maatschappelijke opdrachten:
1. Mét de bewoners en maatschappelijke partners geven we vorm aan de toekomst van de
kernen in ons deel van Groningen.
2. Huurders wonen in goede, veilige, duurzame en betaalbare huurwoningen.
3. Er zijn voldoende passende woningen voor de doelgroep in het werkgebied.
4. Huurders wonen in een prettige en leefbare omgeving.
De vorm van de opgave is per kern steeds anders, afhankelijk van het gegeven of de woningen binnen
het prioritaire aardbevingsgebied staan of juist daarbuiten.
We werken met een doelgerichte en efficiënte organisatie door onze processen en werkwijzen continu te
verbeteren, door de samenwerking met partners in de gemeente Het Hogeland en de toekomstige
gemeente Eemsdelta te intensiveren en door onze medewerkers goed toe te rusten voor de uitoefening
van hun taken. De visie van Woongroep Marenland is vertaald in de volgende doelstellingen en beoogde
resultaten voor haar DAEB-tak:
Tabel 2.2.1 Doelstellingen en beoogde resultaten DAEB-tak

Nr.

Omschrijving

Doel

1

Algehele klanttevredenheid
(Aedes-benchmark)

B

B

2

Presteren volgens belanghebbenden

8,0

7,0

3

Waardering van de medewerkers

8,0

8,0

4

Oordeel Aw/WSW

positief

positief

5

Solvabiliteit
LtV
ICR

≥ 15%
≤ 85%
≥ 1,40

23,2% - 27,7%
71,2% - 67,4%
2,0 – 3,1

6

Bedrijfslasten (Aedes-benchmark)

B

B

5

Beoogd resultaat 2021-2025

2.3

Speerpunten

Vanuit ons ondernemingsplan zijn onze speerpunten geformuleerd. Over de realisatie hiervan wordt in de
managementrapportage gerapporteerd. Voor de meerjarenbegroting 2021-2025 richten we ons op de
volgende acties en doelen:

De gemeenschap en de huurder

Acties
Inflatievolgend en gedifferentieerd
huurbeleid (woonquote benadering)
Inzetten van bewonerspanels om
participatie te vergroten voor een passende
woningvoorraad
Participatie en ondersteuning van huurders
bij de versterkingsoperatie
Uitvoeren van het verkoopplan niet-DAEB
Uitvoeren van en het Strategisch
Vastgoedbeleid en duurzaamheidsbeleid

Doelstellingen
75% woningbezit valt onder de huurtoeslaggrens
Aandeel klanttevredenheid in Aedes-benchmark
is B of hoger
Uitvoering van de versterkingsoperatie binnen het
sociaal plan
Een extra verkoopopbrengst van € 5 miljoen voor
afbouw van de leningen
Vastgesteld uitvoeringsplan en inrichting van de
uitvoeringsorganisatie

De veilige en duurzame woning

Acties
Uitvoeren van het investeringsprogramma
Uitvoeren van het onderhouds- en
verbeteringsprogramma
Borgen en doorrekenen van de
conditiemeting NEN 2767

Doelstellingen
144 woningen nieuwbouw en 245 woningen
slopen (versterkte en verduurzaamde woningen)
100% uitvoering planmatig onderhoud
40 woningen
Een onderhoudsbegroting/-planning met een
conditiescore casco van 3 of groter

Uitvoeren van het duurzaamheidsbeleid
voor de overige voorraad

Een vastgesteld duurzaamheidsbeleid en
uitvoeringsplan (Energie-Index < 1,35)

De organisatie en de medewerkers

Acties
Indienen claim waardevermindering bij de
NAM / het Rijk
Continue verbeteren van processen en
systemen.
Uitvoeren van het duurzaam
personeelsbeleid

Doelstellingen
Een optimale compensatie (€ 20 miljoen - € 60
miljoen)
Positief oordeel van de accountant.
Medewerkerstevredenheid is > 8
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3.

Externe ontwikkelingen

3.1

Politieke en economische situatie

2020 is een uitzonderlijk jaar. Waar we vorig jaar schreven dat er groeiende zorgen waren over niettraditionele bedreigingen als klimaatverandering, handelsprotectie, misbruik van big data en nepnieuws,
bleek het de bedreiging van een pandemie te zijn die bewaarheid werd. Dat heeft gezorgd voor een
situatie waarin het normale leven ophield te bestaan en er gekoerst wordt met ingrijpende maatregelen
zonder helder zicht op de uitkomst. Economisch gezien betekent de COVID-19 crisis in één klap een
einde aan zes jaren van ononderbroken economische groei in Nederland en een daverende dreun voor
de wereldeconomie. Precieze gevolgen voor de werkloosheid en investeringen vanuit bedrijfsleven en
overheid zijn nog niet duidelijk. Het is wel duidelijk is dat deze gevolgen voor langere tijd zeer ingrijpend
zullen zijn. Deze uitzonderlijke situatie maakt het ook lastig – om niet te zeggen onmogelijk – om concreet
te benoemen wat de toekomstige ontwikkelingen zullen zijn op het gebied van de bouw, de zorg, en
andere voor onze woningcorporatie bepalende sectoren. Nog meer dan andere jaren geldt dat er
onzekerheid is over de voorspelbaarheid daarvan.

3.2

Landelijke ontwikkelingen

3.2.1 Evaluatie van de Woningwet
Er heeft een grondige evaluatie plaatsgevonden van de herziene Woningwet, door zowel het ministerie
van BZK als door Aedes. Alom is er overeenstemming dat het goed is dat de wet er is gekomen. De wet
heeft de taken van corporaties verhelderd en het toezicht is aangescherpt. Minister Ollongren heeft een
aantal plannen ter verbetering klaarliggen, waaronder toezicht meer verschuiven naar controle achteraf
en meer ruimte in het passend toewijzen en het verduurzamen van woningen. Aedes, VNG, VTW en
Woonbond hebben samen een brief gestuurd aan de Tweede Kamer, waarin ze aandringen op meer
ruimte voor lokaal woonbeleid om de sociale volkshuisvesting haar meerwaarde te kunnen tonen. De
bespreking van de evaluatie van de herziene Woningwet is uitgesteld; een datum is nog niet bekend.

3.2.2 Regelgeving Bouw
De overheid stelt eisen aan het (ver)bouwen van woningen en andere gebouwen. Als opdrachtgever in
de bouw moeten woningcorporaties voldoen aan wet- en regelgeving gericht op onder meer
(brand)veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en het milieu. Vanaf 1 januari 2021
moeten alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de Bijna Energie Neutrale Gebouw-eisen (BENG).
Daarmee worden strengere eisen gesteld om zo het energiegebruik te verlagen. De nieuwe BENG-eisen
vervangen de EPC. De BENG-eisen geven meer waarborgen dat een gebouw energiezuinig wordt
ontworpen.
In de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) zijn veiligheidsniveaus en waarden voor de
aardbevingsbelasting voor gebouwen opgenomen, zowel voor nieuwbouw, verbouw, als bestaande
bouw. De NPR 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen is in november 2018 voor het laatst
geactualiseerd. In 2020 is gestart met een herziening van een aantal onderwerpen in de NPR, zodat er
gerekend kan worden volgens de laatste stand van de techniek. Eind 2020 wordt een nieuwe versie van
NPR 9998 verwacht. Verwacht wordt dat door de nieuwe NPR er minder huizen versterkt hoeven te
worden.
De Raad van State heeft in mei 2019 besloten dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt
mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in
Natura 2000-gebieden. Dit maakte het een stuk ingewikkelder om ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder
woningbouw, te realiseren. Middels de spoedwet aanpak stikstof dat voorziet in aanvullende instrumenten
om de stikstofproblematiek aan te pakken heeft het kabinet woningbouwprojecten weer vlot kunnen
trekken. Ook de in juli 2019 ingestelde regels voor PFAS, chemische stoffen die in heel het land in de
grond voorkomen, speelden bouwprojecten parten. De regels waren zo streng, dat bijna nergens meer
grond verplaatst mocht worden. Het kabinet heeft inmiddels de norm opgehoogd.
Voor andere delen van het land geldt dat de bouw zich zorgen maakt over de nieuwe, strengere
geluidsnormen die worden gesteld. Deze maken deel uit van de nieuwe Omgevingswet die in 2022 van
kracht wordt. De wet bundelt 163 wetten en regels voor de leefomgeving. Dat moet betere en snellere
besluitvorming opleveren. Nu gelden er aparte geluidsnormen voor bijvoorbeeld industrie, wegen en
spoor. Straks is er één norm voor al het geluid. Het effect is dat er meer en grotere gebieden ontstaan in
de geluidsklasse slecht of zeer slecht. Woningbouw kan dan een stuk lastiger worden. Voor onze opgave
lijkt de impact hiervan beperkt te blijven.
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De impact van de coronacrisis COVID-19 op de bouw is voor 2020 te overzien, aangezien het werk
doorgaat. Toch is de sector na 2020 wel degelijk kwetsbaar. Veel projecten gaan nog door, maar de kans
op vertraging neemt toe. Buitenlandse werknemers keren deels terug naar hun land van herkomst,
waardoor sommige disciplines op de bouwplaats dreigen weg te vallen. Veel orderportefeuilles zijn nog
goed gevuld, maar bij vertraging, uitstel en een afname van nieuwe opdrachten kan dat over een paar
maanden anders zijn. Daar komt nog bij dat er onzekerheid is over het verdere verloop en de duur van de
ziekte COVID-19.

3.2.3 Ontwikkelingen in de zorg
In de vernieuwingsagenda van Aedes is “wonen met zorg” als één van de speerpunten opgenomen. Voor
het bereiken van de maatschappelijke opgaven op het terrein van “wonen en zorg” gaan Actiz en Aedes
programmatisch samenwerken met gehandicaptenzorg Nederland, Federatie Opvang en Sociaal Werk.
Centraal in de nieuwe samenwerking staan de opgaven die deze partijen met elkaar delen. Het gaat
hierbij om extramuralisering in combinatie met huisvesting, het scheiden van wonen, zorg en
vastgoedsturing, de kwaliteit van de buurt en nieuwe woonconcepten. Voor Woongroep Marenland
betekent het in 2020 getekende Zorgakkoord dat een groot aantal complexen voor rekening en risico van
NCG en VWS versterkt en getransformeerd kunnen worden. Een aantal complexen wordt verkocht voor
marktwaarde waarmee het risicoprofiel van Woongroep Marenland op het terrein van zorg wordt
verminderd.

3.2.4 Ontwikkelingen in energie/klimaat
Woningcorporaties zijn al langer bezig met het verduurzamen van hun woningen en lopen daarbij voorop.
Zo leveren corporaties een bijdrage aan klimaatdoelstellingen en huurders krijgen een energiezuinige en
comfortabelere woning. Uitgangspunt voor de duurzaamheidsopgave is woonlastenneutraliteit, waarbij de
kosten voor verduurzaming niet hoger zijn dan kan worden terugverdiend aan energiebesparing. De
landelijke doelstelling voor 2021 is een gemiddeld energielabel B en uiterlijk 2050 zijn de woningen CO2neutraal. Een andere ambitie was tot en met 2022 minimaal 100.000 corporatiewoningen versneld van
het aardgas afhalen en aansluiten op bestaande warmtenetten. Inmiddels is duidelijk dat 200.000
woningen van corporaties binnen drie jaar aangesloten kunnen worden op een bestaand warmtenet. Dat
blijkt uit een gezamenlijke landelijke inventarisatie van Aedes, corporaties en warmtenetten. Om deze
verdubbeling van de aanvankelijke ambitie te realiseren, heeft het Rijk ‘de Startmotor’ opgezet en
ongeveer € 500 miljoen euro beschikbaar gemaakt. Daarvan is €130 miljoen bestemd voor de
Renovatieversneller. Binnen de Renovatieversneller bundelen verschillende corporaties hun vraag naar
bijvoorbeeld (hybride) warmtepompen en isolatiemaatregelen in ‘opdrachtenmandjes’. Corporaties
werken zo samen aan vraagbundeling en een gezamenlijke uitvraag. Deze samenwerking stimuleert
innovatie en ketensamenwerking aan de aanbodkant.

3.2.5 Ontwikkelingen in de sociale volkshuisvesting
Corporaties zijn de afgelopen jaren gemiddeld een stuk groter geworden. Momenteel staan er bijna 2,2
miljoen sociale huurhuizen in Nederland, 28% van de totale woningvoorraad. In vijf jaar tijd is het aantal
sociale huurwoningen met 100.000 gedaald, vooral door liberalisering. De ambitie is juist groei te
verkrijgen in het aantal sociale huurwoningen.
Woningcorporaties komen de komende vijftien jaar € 30 miljard tekort voor de bouw en verduurzaming
van woningen. Aedes voorspelt dat de eerste corporaties over vier jaar in de problemen komen en dat de
sector als geheel in 2028 in de knel zit. Aedes stelt dat door het tekort uiteindelijk 125.000 woningen te
weinig worden gebouwd en 50.000 te weinig verduurzaamd. Oorzaak is dat de lasten van
woningcorporaties sneller stijgen dan de inkomsten, met als "grootste boosdoener" de
verhuurdersheffing, een belasting die in 2014 is ingevoerd.
De werkgelegenheid in de sector daalt gestaag. Op dit moment biedt de sector plek voor ongeveer
21.500 fte. Dit is ongeveer 100 verhuureenheden per medewerker.
In 2019-2020 hebben in de provincie Groningen geen grote fusietrajecten plaatsgevonden. Medio 2019
staan zes corporaties onder verscherpt toezicht van de Aw.
Aedes heeft als vereniging van woningcorporaties een vernieuwingsagenda voor de toekomstige sociale
huisvesting opgesteld. Zo zijn woningcorporaties straks klaar voor de toekomst en kunnen zij ervoor
blijven zorgen dat huurders kunnen leven in een goede en betaalbare woning. Er zijn daartoe zes
prioriteiten benoemd, te weten: verduurzamen, betaalbaar bouwen en wonen, voldoende veilige en
geschikte huurwoningen voor kwetsbare bewoners, kansen door digitalisering en informatievoorziening,
leefbare wijken en buurten, en verbeteren van de bedrijfsvoering en veranderkracht. Op deze thema’s
worden activiteiten uitgevoerd.
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3.3

Regionale ontwikkelingen

3.3.1 Wonen en leefbaarheid
De krimp en de aardbevingsproblematiek hebben beide hun invloed op de leefbaarheid en de
woningmarktontwikkeling van het gebied waar onze corporatie werkzaam is. Daar spelen we zo adequaat
mogelijk op in. RIGO heeft in opdracht van de G13-corporaties in beeld gebracht hoe de huidige SVB’s
van de corporaties eruitzien en dat gespiegeld aan de nieuwste woningmarktontwikkelingen. De uitkomst
lag in het verlengde van eerder uitgevoerde woningmarktonderzoeken. De werkgroep Vastgoedsturing
vervolgt met het in kaart brengen van de restopgave die ervoor zorgt dat we zo adequaat mogelijk
inspelen op de verwachte krimp. Vanuit het Nationaal Programma Groningen krijgt de gemeente Het
Hogeland tussen 2020 en 2030 een bedrag van € 75 miljoen om de leefbaarheid van het gebied te
verbeteren.

3.3.2 Economische situatie Eemsdelta
De Eemsdelta is een regio en samenwerkingsverband in de provincie Groningen en omvat de gemeenten
Het Hogeland, en de gemeenten van de toekomstige gemeente Eemsdelta: Delfzijl, Appingedam en
Loppersum. De bedrijvigheid rond de havens in de Eemshaven en Delfzijl is de afgelopen tien jaar
toegenomen. Er hebben zich tal van nieuwe bedrijven gevestigd en bestaande bedrijven zijn gegroeid.
De verwachting is dat die trend voorlopig nog niet voorbij is: vooral de ontwikkeling van groene chemie,
offshore windenergie en de behoefte aan grote datacenters zou kunnen leiden tot aanhoudende groei. In
het kielzorg van deze investeringen kunnen kansen ontstaan voor het MKB in de Eemsdelta, zoals
facilitaire en industriële dienstverleners of de transportsector. Wel bestaat er zorg dat de Eemsdelta
behoort tot de gebieden in Nederland die de hardste klappen krijgen van de coronacrisis COVID-19. Voor
de toekomstige ontwikkeling van de Eemsdelta is een betere aansluiting van beschikbaar personeel,
onderwijs en arbeidsmarkt, en het interesseren van de jeugd in technische beroepen nodig. Groningen
Seaports, de regio Eemsdelta, het ministerie van EZK en de Werkpleinen nemen gezamenlijk een actieve
rol in om bestaande en nieuwe bedrijven van voldoende werknemers te voorzien. Daarvoor is het ook
nodig dat de regio een beter imago krijgt om te wonen en te werken. Dat zou ook een positief effect
kunnen hebben op de verwachte krimp in het gebied. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daalt het aantal inwoners van Loppersum de
komende 16 jaar met 17,7% en heeft daarbij de twijfelachtiger eer de plaats te zijn met de hoogste
verwachte krimp van Nederland. Indien het structureler thuiswerken blijvend voet aan de aarde krijgt,
schept dat nieuwe mogelijkheden om werkenden met een baan in de Randstad met ‘rust en ruimte’ te
verleiden in het Noorden te komen wonen, zeker nu het idee van de Lelylijn toch weer lijkt te worden
afgestoft.

3.3.3 Gemeentelijke herindeling
In 2019 is de nieuwe gemeente Het Hogeland gevormd uit de voormalige gemeenten Bedum, De Marne,
Winsum en Eemsmond. De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum gaan per 1 januari 2021
fuseren tot één gemeente genaamd Eemsdelta met als planningsdatum 1 januari 2021. In het werkgebied
van Noordoost-Groningen is de sociale volkshuisvesting sterk versnipperd.

3.3.4 Aardbevingsdossier
Het aardbevingsdossier bepaalt de komende jaren, net als de afgelopen jaren, sterk de bedrijfsvoering
van Woongroep Marenland. Alle aardbevingen met een kracht van meer dan 1.5 op de schaal van
Richter gemeten door het KNMI in het Groningenveld staan weergegeven in onderstaande tabel:
Tabel 3.3.1 Aardbeving > 1.5 op de schaal van Richter gemeten door het KNMI in Groningen

Jaar
2016
2017
2018
2019
2020 t/m begin september

Aantal aardbevingen > 1,5
13
18
15
11
11

Het kabinet heeft besloten om de gaswinning zo snel mogelijk te beëindigen. Naar verwachting is dat in
2022 het geval. Dit, gecombineerd met de verwachte nieuwe NPR-norm in 2020, lijkt ertoe te leiden dat
de definitieve verwachte omvang van de versterkingsopgave zich begint af te tekenen. Een zekerheid is
dat nog niet.
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De schade als gevolg van de gaswinning wordt per 1 juli 2020 afgehandeld door het nieuwe,
onafhankelijke Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het IMG gaat alle schadesoorten afhandelen:
- de fysieke schade die werd afgehandeld door de TCMG
- de compensatie voor waardedaling woningen
- de immateriële schade
Het daarvoor benodigde geld komt uit een heffing die aan de NAM wordt opgelegd.
Het IMG wacht een monsterklus met alle schademeldingen voor fysieke schade gecombineerd met de
Waardedalingsregeling en Smartengeldregeling. Sinds 1 juli 2020 is niet alleen vergoeding voor fysieke
schade aan gebouwen mogelijk, maar ook vergoeding voor andere objecten, zoals wegen, bruggen en
industriegebouwen.
De Waardeverminderingsregeling van de IMG op basis van de rekenmethode van de Atlas van
Gemeenten is per 1 september 2020 vrijgegeven voor particulieren. Er wordt gestart met de gemeenten
Appingedam en Loppersum. De procedure voor de woningcorporaties moet nog worden bepaald. Hierbij
is aangegeven dat bij een schadestaatprocedure geen aanvraag op deze regeling kan plaatsvinden.
De overheid heeft de gewenste ambitie in het versterken van woningen nog niet weten te realiseren. Voor
Woongroep Marenland weegt dit zwaar, omdat het hier gaat om de veiligheid van de huurders. Er is veel
onderzocht, gesproken en onderhandeld, maar te weinig gerealiseerd. 2019 zou het jaar van de
versterking worden; maar heeft niet het beloofde beeld waargemaakt. Ook in 2020 is tot nu toe het tij nog
niet gekeerd. Zo heeft de Nationaal Coördinator Groningen van 1 januari tot en met 31 maart 2020 elf
versterkte huizen opgeleverd. Dit zorgt voor ontevredenheid bij provincie en gemeenten, de Tweede
Kamer, en natuurlijk de bewoners.
In de behandeling van de Plannen van Aanpak voor de versterking door de gemeenteraden halverwege
2020 spraken zij grote zorgen uit over het tempo van de versterking, het tanende vertrouwen van de
inwoners in het gebied, en de ondoorzichtigheid van het bestuurlijke apparaat.
Ook buiten de politiek worden zorgen geuit. Eind juni 2020 kwam de Rijksuniversiteit Groningen met een
vernietigend rapport over de versterkingsoperatie. Onderzoekers hebben kritiek op de ‘onwaarschijnlijk
hoge kosten’ van de opname en beoordeling van woningen. ‘Het hele proces vergt zoveel van
ambtenaren en van bestuurders dat het geld dat aan de werkelijke versterking van huizen wordt
uitgegeven in geen enkele verhouding staat tot de kosten van alleen al de voorbereiding van die
versterking. Er vallen ook harde woorden over de impact van de versterking. De operatie ‘ontwricht
gemeenschappen’ en zorgt voor ’onzekerheid en ongelijkheid’. Eind augustus 2020 is het Groninger
Gasberaad met de uitgifte van het rapport 'Boudel op rieg' gekomen. Het is een overzicht van de
Groningse gaswinningsproblematiek met de conclusie: zo kunnen we niet verder. Er wordt gepleit om
middels een crisisaanpak de versterking op gang te krijgen.
De voortgang van het dossier laat zo een zeer wisselend beeld zien. Hoewel de versterking als geheel
nog zeer moeizaam verloopt, is voor Woongroep Marenland het beeld dat er zo langzamerhand
duidelijkheid is over de totale omvang van de totale opgave, als de aanname wordt gedaan dat door
de invoering van de nieuwe NPR-norm er geen nieuwe complexen meer worden toegevoegd. Dat
betekent dat er de komende jaren gefocust kan worden op de versterkingsopgave die er al ligt. Ook is
er vooruitgang op het gebied van de daling van de gaswinning, de waardevermindering, en de
immateriële schade. Hoewel deze zaken niet allen van belang zijn voor Woongroep Marenland, is het
wel een significante vooruitgang.
Toch blijft het een moeilijk beheersbaar proces, omdat de aardbevingsproblematiek in een grote mate
politiek gestuurd wordt. Het ligt onder het vergrootglas van de landelijke en regionale media. De
maatschappelijke en financiële belangen zijn groot. Het is voor bewoners niet altijd duidelijk welke
verantwoordelijkheid bij hun corporatie ligt en welke bij Den Haag of andere overheden. Gezien het
wijdverbreide wantrouwen en weerstand tegen het optreden van de laatste, kan zich dat ook uiten in
gebrek aan medewerking met het eerste: de bewoners denken bijvoorbeeld de NAM een hak te zetten
met het weigeren van een handtekening, maar heeft vooral zichzelf en hun medehuurder daar mee.
Dat is een realiteit waar ook Woongroep Marenland de komende jaren mee te kampen heeft.
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3.4

Effecten externe ontwikkelingen op het beleid

De geschetste externe ontwikkelingen kunnen voor Woongroep Marenland worden samengevat als:
 Het aardbevingsdossier heeft een forse impact op de leefbaarheid van Noordoost-Groningen, op
de kwaliteit van ons bezit en op onze bedrijfsvoering.
 De economische situatie onder invloed van COVID-19 op bijvoorbeeld de bouw, de woningmarkt,
de invulling van vacatures, is hoogst onzeker.
 Extern (wan-)beleid raakt ons slagvermogen. Als door onze huurders woningcorporaties gelijk
worden gesteld met een falende (loco-)overheid of met de NAM, dan verkleint dat onze
mogelijkheid effectief beleid te voeren. We merken in onze relaties met huurders dat zij
begrijpelijkerwijs moeilijk kunnen onderscheiden waar wiens verantwoordelijkheid eindigt, dan wel
begint.
Conclusie: de geschetste externe ontwikkelingen hebben een onzekere, dan wel negatieve impact op ons
voorgenomen beleid. Daardoor is het extra van belang bij ons handelen de actuele risico’s in kaart te
brengen en maatregelen te benoemen.
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4.

De gemeenschap en de huurder

4.1

Betaalbaarheid

Betaalbaarheid is een belangrijke norm voor ons werkgebied met relatief veel lage inkomens die
afhankelijk zijn van een huurwoning. Voor ons de uitdaging om een woning aan te bieden met een
betaalbare woonlast. Hiervoor hanteren wij de woonquotebenadering, die gebruikmaakt van zowel huurals energiekosten.
De energielast maakt daarom onderdeel uit van ons duurzaamheidsbeleid en is verder uitgewerkt in het
huurbeleid van Woongroep Marenland. Het betreft een benadering op hoofdlijnen waarbij de
energiekosten in combinatie met de huur passend moeten zijn voor huurders die afhankelijk zijn van
huurtoeslag. In het huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond is dit uitgewerkt. Deze uitwerking is een
helder uitgangspunt voor het aanpassen van de huurprijs bij het aanbieden van
duurzaamheidsmaatregelen.
Woongroep Marenland onderkend dat te hoge huren in haar krimpgebied een gevaar vormt voor de
betaal- en verhuurbaarheid van onze woningen. In het Sociaal Huurakkoord is gekozen voor een
inflatievolgende huursomstijging met ruimte voor het harmoniseren van huren bij mutatie. In de begroting
wordt het sociaal huurakkoord gevolgd met een inflatievolgend huurbeleid.

4.1.1 Wat gaan wij doen?
Waar mogelijk volgen wij ook in 2021 een gedifferentieerd huurbeleid. De versterkingsopgave heeft
invloed op het huurbeleid doordat veel huurders in afwachting zijn van sloop- / nieuwbouw.. Het
gemiddeld streefhuurpercentage komt nu uit op 70,3%.
In de begroting wordt rekening gehouden met een huurverhoging conform inflatie, waarbij wordt afgetopt
op de maximale huur en de DAEB-grens. Deze verhoging wordt gerealiseerd door huurverhoging en
huurharmonisatie bij mutatie. De harmonisatie leidt tot een verhoging van ongeveer 0,5%. Wat betekent
dat de gemiddelde huurverhoging maximaal de inflatie + 0,5% bedraagt.
Met het vaststellen van het portefeuilleplan 2021-2030 worden de uitgangspunten voor onderhoud en
verbeteringen vastgesteld. Onze woningen hebben altijd een verantwoorde basiskwaliteit. Betaalbaarheid
en kwaliteit kunnen niet los van elkaar gezien worden.

4.1.2 Doelstellingen
Als onderdeel van de prestatieafspraken werkt Woongroep Marenland mee aan het regionaal afstemmen
van vraag en het aanbod van huurwoningen. Wij ondersteunen het initiatief om te komen tot een
woonruimteverdeelsysteem voor de provincie Groningen, waarmee het aanbod eenvoudig te zien is en er
betere marktinformatie beschikbaar is.
Minimaal 90% van de huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens wordt toegewezen aan de
doelgroep. Tenminste 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag krijgt een woning toegewezen
met een huur onder de huurtoeslaggrens.
Met het uitvoeren van het verduurzamingsprogramma wordt een bijdrage geleverd aan de
betaalbaarheid. Het tempo en de mate waarin zijn nog niet bekend.

4.2

Leefbaarheid, veilig wonen en participatie

In het Woon- en Leefbaarheidsplan wordt op ruimtelijk gebied voor de ontwikkeling van vastgoed en
voorzieningen een antwoord geformuleerd op de vergrijzing en de ontgroening in de regio. In de
gemeenten waar wij actief zijn wordt in 2021 gewerkt aan een nieuwe woonvisie. De gemeenten
Appingedam, Delfzijl en Loppersum stellen een nieuwe visie op na de herindeling op 1 januari 2021.
Leefbaarheid is voor ons daarin een belangrijk onderwerp.
De decentralisatie van langdurige zorg naar de gemeenten en de inzet naar zelfstandig wonen zet de
leefbaarheid onder druk. Juist de laagste inkomensgroepen zijn aangewezen op maatschappelijke
voorzieningen en worden geraakt door de bezuinigingen die daarmee gepaard gaan. Langer thuis blijven
wonen, vraagt meer van de spankracht van de leefgemeenschap in wijken en dorpen. Ook de
aardbevingen blijven de komende jaren direct invloed hebben op de leefbaarheid en het wonen. Het
versterkingsprogramma en de onzekerheid rondom dit programma heeft voor de bewoners een grote
invloed op het leven en raakt direct het thuis van de inwoners. Dit vraagt extra aandacht en inzet van
Woongroep Marenland in het begeleiden van bewoners, naast de extra aandacht die nodig is in het
bemiddelen bij overlast. Het scheiden van wonen en zorg in combinatie met de maatschappelijke effecten
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van de COVID-19 heeft invloed op de leefbaarheid. Er ontstaan sneller spanningen tussen bewoners en
er is meer zware overlast.
Tegelijkertijd zien we onder de noemer ‘burgerkracht’ een maatschappelijke trend naar meer
zelfredzaamheid van burgers. Burgers moeten zich niet als consumenten opstellen, maar zich actief
inzetten om langer thuis te wonen, om de familie te ondersteunen om langer thuis te blijven wonen en om
de lokale leefgemeenschap te ondersteunen.
In ons ondernemingsplan kiezen we voor de verbinding met gemeenschappen. Door samen te werken
met bewoners, dorpsbelangen en gemeenten willen wij een bijdrage leveren aan een passende
huurwoningvoorraad.

4.2.1 Onze visie
Wij hebben een rol op het gebied van leefbaarheid en zetten in op een leefbare woonomgeving. We
investeren in het passend toewijzen van woningen en het geschikter maken van woningen voor de
bewoners. We kunnen investeren in een woondorp dat met krimp te maken heeft, als daarbij de kansen
worden benut om ook in toekomst het dorp levend te houden met een sterke gemeenschap. We zijn als
woningcorporatie uit gemeenschappelijk initiatief ontstaan en willen aan die gemeenschap blijven
bijdragen. Wij willen naast de zorg voor betaalbare huisvesting, het sociaal kapitaal in lokale
gemeenschappen versterken. We willen hierin, vanuit onze eigen rol, actief samenwerken met onze
lokale en regionale partners. In de prestatieafspraken met de gemeenten is dit een aandachtspunt.

4.2.2 Wat gaan wij doen?
Bewoners hebben zelf een mening over wat goed en wenselijk is voor de leefbaarheid in hun
woonomgeving. Daarom stimuleren wij bewoners om zelf actief te zijn en verantwoordelijkheid te nemen
voor andere bewoners in de wijk. We werken samen met o.a. maatschappelijk werk, welzijnswerk en
politie. We willen actief samenwerken met bewonersgroepen en met professionele partners. Zo willen
we lokale initiatieven als buurtbemiddeling of een klussendienst stimuleren of het zelf regelen van het
schoonmaak- en/of tuinonderhoud. Ook bewonerspanels zijn een manier om de betrokkenheid van
huurders te vergroten. In de gemeenten Het Hogeland en de Eemsdelta-worden veel aspecten op het
gebied van leefbaarheid gemeten.
De belangen van onze huurders worden behartigd door Huurdersvereniging De Maren waar wij actief
mee samenwerken. Wij waarderen een positief kritische houding van De Maren als belangenbehartiger
en ondersteunen De Maren met een jaarlijkse bijdrage in de begroting.
In de meer ingrijpende vastgoedprojecten, zoals de sloop/nieuwbouwprojecten vanuit de
versterkingsopgave, worden de bewoners vanaf het begin betrokken bij het maken en uitvoeren van de
plannen. Wij noemen dit “co- creatie” Dit is van het belang voor de bewoners, zodat zij mede regie
kunnen voeren op een programma dat een grote invloed heeft op hun leefomgeving, maar ook voor
onszelf: tijdig en intensief onze bewoners betrekken biedt de beste kans op een klant en vraaggericht
product. We zetten in met een afgestemd sociaal plan, waarbij de huurders worden ondersteund en
ontzorgd bij hun verhuizing en inrichting van hun nieuwe woning. De kosten van het sociaal plan zijn
opgenomen in de stichtingskosten van de projecten.

4.2.3 Doelstellingen
We blijven participeren in de samenwerking op het gebied van de OGGZ-netwerken en in de invoering
van de decentralisatie van zorg naar de gemeenten.
Wij gaan in gesprek met dorpen om vast te stellen wat er nodig is op het thema ‘wonen’. Wij doen dit in
overleg met de gemeenten, collega-corporaties en onze huurdersvereniging.
Als onderdeel van het versterkingsprogramma wordt ingezet op het tijdig betrekken van bewoners bij de
uitvoering van de versterkingsplannen.

4.2.4 Bijdragen leefbaarheid
De huidige Woningwet beperkt de sponsormogelijkheden van woningcorporaties. Alleen activiteiten die
uitsluitend ten goede komen aan de huurders van Woongroep Marenland komen in aanmerking voor
een bijdrage. Woongroep Marenland is gestopt met sponsoring, maar draagt wel bij aan
leefbaarheidsinitiatieven. Wij ondersteunen initiatieven van en voor huurders die tot doel hebben elkaar
te leren kennen. We ondersteunen ook initiatieven die ervoor zorgen dat de wijk schoon en opgeruimd
is en activiteiten die ervoor zorgen dat het leven in de wijk verbetert.
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5.

De veilige en duurzame woning

5.0 Inleiding
Het voorliggende portefeuilleplan is 11 augustus 2020 vastgesteld en moet nog worden uitgewerkt en
afgestemd met de wensportefeuille en de SVB plannen van onze collega-corporaties. In 2021 is de
wensportefeuille klaar, waarna deze opnieuw financieel wordt doorgerekend en waarbij de uitkomsten
worden getoetst met de eigen financiële normen. Ook is de verwachting dat we in 2021 meer duidelijk
hebben over de bijdragen voor de potentiele versterkingsprojecten.
Dit resulteert in een financieel haalbare wensportefeuille, waarbij de gemaakte beleidskeuzes inzichtelijk
worden gemaakt, zodat dit onderdeel is van de uiteindelijke goedkeuring van de (haalbare)
portefeuillestrategie. Daarbij wordt rekening gehouden met een aantal voorwaarden, zoals capaciteit van
de organisatie en de aannemers en de draagkracht van wijken en buurten. In paragraaf 5.1 is onze
wensportefeuille en duurzaamheidsambitie weergegeven. In paragraaf 5.2 is het opgenomen programma
voor nieuwbouw / sloop , verbetering en verduurzaming en onderhoud opgenomen.

5.1

Portefeuille- en assetmanagement

Woongroep Marenland heeft in 2020 een nieuw
portefeuilleplan uitgewerkt. Het portefeuilleplan is onderdeel
van het portefeuille- en assetmanagement.
In het portefeuille- en assetmanagement wordt onderscheid
gemaakt tussen het strategisch, tactisch en operationeel
niveau, waarbij het portefeuilleplan zich in het strategische
deel bevindt. Belangrijk onderdeel van het portefeuilleplan is
de wensportefeuille waar de kwantitatieve en kwalitatieve
doelstellingen voor de vastgoedportefeuille opgenomen zijn.
De wensportefeuille is tot stand gekomen door naast de
eigen ambities ook te kijken welke externe ontwikkelingen er
zijn waar we rekening mee moeten houden. De voornaamste
ontwikkelingen voor ons zijn de versterkingsopgave en de
woningmarktontwikkelingen, zoals de verwachte krimp,
de vergrijzing en ontgroening, een afname van de
Figuur 5.1.Vastgoedpiramide
huishoudensgrootte en een verschuiving van kleine
woondorpen naar de grotere centrumdorpen en regionale centra met meer voorzieningen.

5.1.1 Wensportefeuille
De doelstellingen in de wensportefeuille zijn zo concreet mogelijk geformuleerd en verdeeld over de
volgende onderwerpen: beschikbaarheid – doelgroepen, betaalbaarheid, duurzaamheid, technische
kwaliteit, woontechnische kwaliteit, veiligheid en leefbaarheid. De wensportefeuille hebben we als volgt
geformuleerd:
Beschikbaarheid - doelgroepen
De woningvoorraad van Woongroep Marenland moet passend zijn bij de doelgroepen en speelt in op de
toekomstige woningmarktontwikkeling. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar gedifferentieerde wijken waar
verschillende doelgroepen terecht kunnen.
Tabel 5.1.1 Beschikbaarheid aantal zelfstandige huurwoningen van Woongroep Marenland per gemeente

Gemeente

Appingedam

Demografische
ontwikkeling

Lichte groei tot
2030, daarna krimp
Delfzijl
Krimp
Het Hogeland Lichte krimp
Loppersum
Lichte krimp

Koers Woongroep
Marenland tot 2030
Consolideren
Krimp
Krimp
Lichte krimp
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Aantal
woningen
2020
1549

Ontwikkeling woningbezit
Woongroep Marenland
(bandbreedte) tot 2030
-5% tot + 5%

50
304
361

-25% tot -10%
-15% tot -5%
-5% tot 0%

Tabel 5.1.2 Beschikbaarheid van woningen per doelgroep

Gemeente
Appingedam
Delfzijl
Het Hogeland
Loppersum

Appartement met of
zonder lift
20%
0%
40%
5%

Eengezinswoning Eengezinswoning
groot
klein
30%
20%
25%
25%
5%
30%
20%

Grondgebonden
nultredenwoning
30%
50%
55%
45%

Niet-DAEB-bezit, inclusief niet-DAEB-woningen, zien wij niet meer als onze kerntaak en gaan we verder
afbouwen. Commercieel vastgoed heeft een hoog risicoprofiel en past niet meer bij onze visie en missie.
Datzelfde geldt ook voor zorgvastgoed dat bij een eventuele vraaguitval niet makkelijk getransformeerd
kan worden naar reguliere woningen.
Betaalbaarheid
De betaalbaarheid van woningen is een van onze belangrijkste doelstellingen. In ons werkgebied wonen
relatief veel mensen met lage inkomens die afhankelijk zijn van een huurwoning.




Minimaal percentage op of onder kwaliteitskortingsgrens
Minimaal percentage op of onder de 1e aftoppingsgrens
Minimaal percentage op of onder de 2e aftoppingsgrens

15%
70%
80%

Duurzaamheid
Woongroep Marenland zet zich in voor een betaalbare en goede woningvoorraad en een prettige en
leefbare woonomgeving, waarbij we rekening houden met de consequenties voor het milieu, voor zover
dat binnen het vermogen van de organisatie ligt.





Eind 2024 is de gemiddelde energie-index maximaal 1,0.
Eind 2030 is de gemiddelde energie-index maximaal 0,6.
Eind 2025 zijn alle woningen, waar technisch en economisch mogelijk, voorzien van
zonnepanelen.
Vanaf 2025 wordt alle nieuwbouw circulair gerealiseerd, mits technische en economisch
haalbaar.

Technische kwaliteit
Woongroep Marenland zorgt ervoor dat de woningen goed onderhouden zijn. Dit is in het belang van het
woongenot van de huurder en van de waardevastheid van het vastgoed.




Woningen die we gaan doorexploiteren hebben op complexniveau een geaggregeerde conditie
van minimaal 3.
Van 90% van onze woningen die we gaan doorexploiteren is de leeftijd van badkamer, toilet en
keuken niet ouder dan 30 jaar.
Bewoners beoordelen het onderhoud van de woning met gemiddeld minimaal een zeven,
gemeten over één kalenderjaar.

Woon technische kwaliteit
Bewoners kunnen prettig wonen en voelen zich thuis in hun woning.


Bewoners beoordelen de woon technische kwaliteit van de woningen met minimaal een zeven.

Veiligheid
We willen dat bewoners veilig kunnen wonen. Onze aandacht gaat nadrukkelijk uit naar het
aardbevingsveilig maken van onze woningen. Daarbij willen we dat de onveilige woningen versterkt
worden.
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Eind 2025 zijn minimaal 1100 onveilige woningen aardbevingsbestendig, door middel van versterking
of sloop-nieuwbouw.

Leefbaarheid
In ons ondernemingsplan geven we aan dat we de leefbaarheid in onze dorpen belangrijk vinden en dat
wij hierin een rol op ons nemen.



Onze buurten scoren minimaal ruim voldoende volgens de leef barometer.
Bewoners beoordelen de leefbaarheid van hun omgeving met minimaal een zeven,

5.1.2 Onze opgave
Door de versterkingsopgave kunnen we forse stappen maken om
de doelen uit de wensportefeuille te halen. Door de sloop en
nieuwbouw van bijna 1100 woningen en de versterking en
transformatie van ongeveer 200 woningen maken we een forse
kwaliteitsslag. We koppelen zo veel mogelijk andere doelstellingen
aan de versterkingsopgave, zoals het verduurzamen en het
toekomstbestendig maken van de woningen, waarbij we rekening
houden met een groter aantal levensloopgeschikte woningen.
Voor de woningen die niet onder het versterkingsprogramma vallen
is een woningverbeteringsprogramma opgesteld waar circa 550
woningen mee gemoeid zijn.
Door de lange onzekerheid over de versterking is onderhoud en
Figuur 5.1.2 Investeringsperiode
verduurzaming de laatste jaren uitgesteld. Op dit vlak maken we
de komende jaren een inhaalslag. We denken dat juist in een
krimpregio de kwaliteit van woningen en de woonomgeving belangrijk zijn om dorpen leefbaar te houden.
In totaal pakken we de komende vijf jaar ruim de helft van onze woningen aan. Door de verkoop van nietDAEB woningen en doordat er, met name in de woondorpen, meer woningen gesloopt worden dan er
teruggebouwd worden, neemt onze woningvoorraad in de komende tien jaar met circa 140 eenheden af.

5.1.3 Strategie
Hoe we van de huidige situatie naar de wensportefeuille willen komen, hebben we geformuleerd in onze
strategie.
Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat we wendbaar willen zijn. Bij het maken van onze plannen is
gekeken welke toekomstige ontwikkelingen het meest waarschijnlijk zijn. Maar we weten ook dat we de
toekomst niet kunnen voorspellen en daarom moeten we in staat zijn om flexibel in te spelen als
ontwikkelingen anders gaan.
Niet-DAEB-bezit en maatschappelijk vastgoed
 Niet-DAEB-bezit inclusief niet-DAEB-woningen zien wij niet meer als onze kerntaak en bouwen we
verder af.
 Bij nieuwe initiatieven voor zorg gerelateerd vastgoed staan wij alleen open als de eenheden ook als
zelfstandige woningen verhuurd kunnen worden. Het is belangrijk dat woningen voor zo veel mogelijk
doelgroepen gebruikt kunnen worden.
 De twee schoolgebouwen die Woongroep Marenland in bezit heeft, vallen onder maatschappelijk
vastgoed en worden door geëxploiteerd.
Verkoop
 Wij verkopen woningen in eerste instantie om inkomsten te genereren voor verbetering en
verduurzaming. Daarbij bekijken we welk soort vastgoed wij af willen bouwen. Het gaat hier met
name om niet-DAEB-bezit.
 We willen jaarlijks minimaal vijf woningen verkopen maar zijn daarbij afhankelijk van de
marktomstandigheden.
 Wij verkopen geen woningen die in het versterkingsprogramma opgenomen zijn en nog niet versterkt
zijn.
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Krimp en leefbaarheid
 Wij spelen in op de krimp maar willen niet vroegtijdig woningen onttrekken, waarmee we de krimp
zouden kunnen versnellen. Het juiste moment is belangrijk. Wij houden aan dat we de woningen
onttrekken bij vraaguitval of bij toenemende leefbaarheidsproblemen.
 Als wij woningen aan de voorraad onttrekken, doen we dat indien mogelijk aan de randen van een
dorp. Hiermee werken we eraan mee dat het centrum van een dorp aantrekkelijk blijft. Door de
woningvoorraad regelmatig te analyseren weten wij welke woningen in de toekomst in aanmerking
komen om uit de voorraad onttrokken te worden.
 In ons ondernemingsplan geven we het belang aan van sterke gemeenschappen in onze kernen.
Daarom investeren we in krimpdorpen in de kwaliteit van woningen en in de leefbaarheid.
Versterking en koppelkansen
 In combinatie met de versterkingsopgave benutten we koppelkansen. Hiermee maken we niet alleen
woningen veiliger, maar zorgen we ook dat andere doelstellingen uit de wensportefeuille, zoals
verduurzaming of het inspelen op de woningmarktontwikkelingen, gehaald worden.
 Bij versterking proberen we de korte termijnvraag van bewoners zo veel mogelijk in overeenstemming
te brengen met onze langetermijnstrategie.
Verduurzaming
 De verduurzaming van woningen die niet onder de versterkingsopgave valt, wordt in de komende
jaren tot en met 2024 ingepland en zo veel mogelijk gekoppeld aan al geplande
woningverbeteringsprojecten. Woningen die onder dat programma vallen, worden daarbij minimaal
tot label A gebracht. Indien technisch mogelijk worden zonnepanelen geplaatst of andere
verduurzamingsmaatregelen genomen.
Doelgroepen
 Onze woningen zijn zo veel mogelijk geschikt voor meerdere doelgroepen. In onze ontspannen
woningmarkt is het zinvol om woningproducten te realiseren waarmee wij een zo breed mogelijke
doelgroep kunnen bedienen. Bij nieuwbouw gebruiken we daarvoor de onderstaande
productmarktcombinaties.
o We voegen geen specifiek vastgoed voor jongeren en starters toe op ons bestaande aanbod
voor deze doelgroepen. Als wij constateren dat deze doelgroepen minder kansen op de
woningmarkt hebben, dan sturen we bij door huur- of toewijzingsbeleid.
o De transitie van grotere naar kleinere en goed toegankelijke woningen en de verschuiving van
de kleinere woondorpen naar plaatsen met meer voorzieningen, wordt gekoppeld aan de
natuurlijke momenten van versterking of als een kwalitatieve ingreep nodig is. We vervangen
dus geen kwalitatief goede en goed verhuurbare eengezinswoningen door kleinere woningen.
o Onze voorraad eengezinswoningen houden we ruimer dan strikt nodig zou zijn voor de
toekomstige doelgroep. De eengezinswoningen zijn namelijk ook geschikt voor starters,
eenoudergezinnen of de oudere bewoners die hier al wonen en ook in de toekomst willen
blijven wonen.
o Wij onderzoeken de mogelijkheden voor nieuwe woonvormen op het moment dat er een
specifieke vraag van bewoners of de gemeente komt.
Zorg en langer zelfstandig thuis wonen
 In het Groninger Zorgakkoord zijn afspraken gemaakt met een groot aantal partijen. Voor Woongroep
Marenland betekent het Zorgakkoord dat het aantal zorgeenheden afneemt. Deze afname wordt
gecompenseerd door de ontwikkeling van nieuwe zorgeenheden door andere partijen. Het is dus niet
noodzakelijk dat Woongroep Marenland nog extra zorgvastgoed ontwikkelt.
 Bij nieuwe initiatieven voor zorg gerelateerd vastgoed staan wij alleen open als de eenheden ook als
zelfstandige woningen verhuurd kunnen worden.
 In verband met de vergrijzing zijn in de toekomst meer goed toegankelijke woningen nodig. Deze
opgave wordt meegenomen bij sloop/nieuwbouw plannen gekoppeld aan de versterkingsopgave
opgelost worden. Wanneer in het bestaande bezit aanpassingen voor een betere toegankelijkheid
nodig zijn, dan gebeurt dit op individueel niveau.
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5.1.4 Ontwikkeling vastgoedsturing
Met de uitwerking van het portefeuilleplan is een verdere stap gezet in de ontwikkeling van de
vastgoedsturing bij Woongroep Marenland. Wij willen voor de toekomst het assetmanagement als proces
binnen Woongroep Marenland gaan in richten. Aandachtspunten zijn sturing op rendement, sturing op
klanttevredenheid, verdere verbetering van de datakwaliteit en optimalisatie van onze beleidscyclus en
planning en control cyclus.

5.2

Vastgoedstrategie

De ontwikkeling van een maatschappelijke onderneming naar een meer transparantere bedrijfsvoering en
het onderbouwen en nakomen van de prestatieafspraken, vraagt meer van vastgoedsturing.
Woongroep Marenland wordt geconfronteerd met een historisch grote opgave als gevolg van de
aardbevingen. Met deze opgave wordt niet alleen Woongroep Marenland geconfronteerd maar ook vele
andere organisaties (gemeenten, NCG, scholen, zorgorganisaties en andere corporaties). Het realiseren
van de opgave heeft forse impact op de organisatie en vraagt specifieke aandacht voor de
beheersbaarheid van de realisatie van de opgave en de beheersbaarheid van de reguliere
bedrijfsvoering. Beide vormen van beheersing kennen hun eigen dynamiek en vragen om specifieke
sturing en afstemming. Er is ook intensieve samenwerking met andere partijen nodig om plannen te
ontwikkelen en uit te voeren.
De omvang en complexiteit van de versterkingsoperatie (de belangen van de huurders, de
belanghouders, de (financiële) risico’s, de planning en borging van kwaliteit in de uitvoering) is groot.
Vanwege de onderlinge samenhang van factoren is een integrale aanpak wenselijk. Woongroep
Marenland wil voorkomen dat de aanpak van deze opgave een negatieve impact heeft op de reguliere
processen van de organisatie. Daarom heeft Woongroep Marenland de totale opgave vertaald in een
‘Programma Veilige, Duurzame en Toekomstbestendige Woningen’. Voor de realisatie van dit
programma is een programmateam ingericht dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en realisatie
van het programma. In het MT is de verbinding tussen het programma en de reguliere processen
geregeld. Met ons ‘Programma Veilige, Duurzame en Toekomstbestendige Woningen’ managet
Woongroep Marenland de opgave op een beheersbare manier. Daarnaast zorgen we ervoor dat de
reguliere bedrijfsvoering doorgaat.

5.2.1 Onderzoek veiligheid overig bezit
Het onderzoek naar de veiligheid van ons overig bezit loopt. De acties hebben betrekking op het
opstellen van stads- en dorpsvisies om te komen tot evenwichtige versterkingsplannen en de inspectie
van de woningen met een verhoogd risico. De verwachte planningen voor de inspectie worden echter niet
gerealiseerd.
Het programma voor de brede scholen komt in 2020 tot uitvoering. De kosten voor onze rol als
opdrachtgever zijn beperkt, maar hier zijn geen afspraken voor gemaakt. De plannen voor de zorg liggen
nog in de ontwikkelfase.
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De uitvoering van onze versterkingsoperatie kent medio 2020 de volgende stand van zaken:
Grafiek 5.2.1 Stand van zaken versterkingsoperatie
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Tabel 5.2.1 % resultaten versterkingsoperatie

T2

T3 2019

Uitgevoerd / in uitvoering
Opgenomen in inspectieprogramma
(Nog) geen versterkingsopgave
Totaal

49%
27%
24%
100%

39%
31%
30%
100%

De vastgestelde activiteiten op het gebied van nieuwbouw, versterken en sloop zijn van 2021 tot en met
2025 per gemeente in onderstaand overzicht samengevat:
Tabel 5.2.2 Planning in aantallen versterkingsoperatie

Omschrijving

Nieuwbouw
Nieuwbouw
versterken
Sloop
Sloop
versterken

Appingedam

Het
Hogeland

Delfzijl

Loppersum

6
444

91
3

569

16

6

Stichting/
Bijdragen
Sloopkosten x 1 miljoen
x 1 miljoen

Totaal

73

6

1,4

535

154,5

19

0,6

648

10,4

122,2

5.2.2 Investeringsprogramma sociale huurwoningen
In onderstaand overzicht is het investeringsprogramma voor de nieuwbouw van huurwoningen per project
voor de komende vijf jaren met de verwachte oplevering samengevat. Het betreft vooral sloop en
nieuwbouw als gevolg van versterking. Woongroep Marenland ontvangt voor de versterkingskosten een
vergoeding van de NAM of overheid. Alle woningen in het programma worden gasloos, duurzaam en
aardbevingsbestendiger ten opzichte van het bouwbesluit. Voor de batch 1588 wordt op dit moment het
uitvoeringsbesluit uitgewerkt. De kosten van dit project zijn mogelijk € 10 mln. hoger dan in het
ontwikkelbesluit is aangegeven.
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Tabel 5.2.3 Investeringsprogramma 2021 - 2025

Gemeente

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal

Appingedam

108

26

100

108

102

444

Delfzijl

6

0

0

0

0

6

Het Hogeland

0

0

0

0

0

0

30

61

0

0

0

91

144

87

100

108

102

541

Loppersum
Totaal

Hel is duidelijk dat voor 49% van het bezit door de overheid (NCG) is aangegeven dat deze een verhoogd
risico of een licht verhoogd risico hebben. Deze woningen worden geïnspecteerd en krijgen een
versterkingsadvies. Het versterkingsadvies kan inhouden dat versterken niet nodig en/of een goede optie
is. Ook kan het betekenen dat sloop en nieuwbouw de verstandigste keuze is. Woongroep Marenland
richt zich aankomende jaren intensief op haar versterkings- en verduurzamingsopgave.

5.2.3 Investeringsprogramma zorgwoningen
In het aardbevingsgebied, onze regio wordt gewerkt aan de uitvoering van een ambitieus regionaal
programma voor de zorg. Woongroep Marenland heeft het zorgakkoord op 30 maart 2020 ondertekend.
Het resultaat van het zorgakkoord is dat vier kleine complexen worden verkocht aan het
Rijksvastgoedbedrijf en twee complexen worden omgebouwd tot reguliere woningen. De overige
complexen worden versterkt. Het gehele zorgprogramma loopt door tot 2026.

5.2.4 Sloopprogramma
Het sloopprogramma voor de eerstkomende vijf jaar ziet er als volgt uit:
Tabel 5.2.4 Investeringsprogramma 2021 - 2025

Gemeente

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal

Appingedam

137

94

140

102

0

473

9

0

0

0

0

9

Het Hogeland

16

0

0

0

0

16

Loppersum

35

38

0

0

0

73

197

132

140

102

0

571

Delfzijl

Totaal

De sloop van 9 woningen in Spijk (Gemeente Delfzijl) komt voort uit het SVB. De overige sloop is een
gevolg van het versterkingsprogramma. Deze sloopplannen worden in goede samenwerking met
huurders ontwikkeld. Het sloop- en nieuwbouwprogramma is afgestemd in het bod 2020 met de vier
gemeenten.

5.2.5 Verkoop niet-DAEB-bezit
Het niet-DAEB-bezit is onder het oude BBSH-regime ontwikkeld. Wij zien het commerciële onroerend
goed niet als kerntaak, omdat we het risicoprofiel te groot achten en het niet past bij onze visie en missie.
Het commercieel onroerend goed wordt beoordeeld op rendement en verkocht bij en aanvaardbare prijs.
We hebben op basis van de jaarrekening 2019 voor € 19,9 miljoen aan commercieel onroerend goed
gewaardeerd op marktwaarde in verhuurde staat. Het betreft gezondheidscentra in Appingedam en
Uithuizen voor € 4,9 miljoen, woningen voor € 10,2 miljoen, bedrijfseenheden commerciële plint voor
€ 3,6 miljoen en parkeergelegenheden voor € 1,2 miljoen.
De komende jaren wachten we met de verkoop van het DAEB-bezit totdat deze woningen
aardbevingsbestendig zijn.
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De uitvoering van de herstructurering leidt voor de begrotingsperiode 2021-2025 tot de volgende
wijzigingen in de woningvoorraad:
Tabel 5.2.5 Woningvoorraad na herstructurering

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Woningvoorraad
per 01.01.jr

2294

2203

2090

2045

2046

Nieuwbouw

+ 159

+ 72

+ 100

+ 108

+ 102

Sloop

- 245

- 180

- 140

- 102

-0

-5

-5

-5

-5

-5

2203

2090

2045

2046

2143

Verkoop bestaand
bezit
Woningvoorraad
per 31.12.jr

5.2.6 Programma woningverbetering en conditiemeting
Om de woningen te laten voldoen aan de wensen van de huidige en toekomstige bewoners en de door
ons gewenste kwaliteit, wordt een programma voor woningverbetering opgesteld.
De input voor het programma bestaat uit meerdere informatiebronnen zoals wensen van de bewoners, de
conditiemeting m.b.t. de staat van het casco, de informatie over de technische installaties, wettelijke
eisen en eigen (duurzaamheid)ambities.
Bij de conditiemeting hebben we ons in 2020 gericht op de staat van het casco van 2/3 deel van onze
woningen, die (nog) niet in de versterkingsopgave zitten. Voor 2021 wordt in het vastgoedbeleid
uitgewerkt welke score bij de woningen hoort en welke onderhoudsmaatregelen daarbij passen. Dit
betekent dat de toekomstige onderhoudsplanningen en -budgetten zijn afgestemd onder andere op de
uitgevoerde conditiemetingen. Uitgangspunt is dat de woningen gerelateerd aan de vastgoedstrategie
van door exploiteren een score van minimaal een drie hebben.
De geplande upgrading van het project Cohenstraat in Uithuizen in 2020 is door COVID-19 uitgesteld. De
werkzaamheden vinden namelijk in de woning plaats. In overleg met de betreffende huurders is
afgesproken om met de uitvoering te wachten.

5.2.7 Onderhoud
Tabel 5.2.6 Verdeling onderhoudsuitgaven x € 1.000.000
Omschrijving
2021
2022

2023

2024

2025

Dagelijks onderhoud

1,21

1,22

1,21

1,22

1,26

Totaal
6,12

Planmatig onderhoud
Woningverbetering
Totaal

2,16
1,27
4,64

2,39
1,29
4,90

1,93
1,73
4,87

1,63
1,40
4,25

2,37
1,10
4,73

10,48
6,79
23,39

De woningverbetering betreft een programma voor vijf jaar, waarbij binnen de periode 2021–2025 met het
budget kan worden geschoven. Voor het aanvullende verbeteringsprogramma moet toestemming van het
WSW worden verkregen.
De ervaringen met betrekking tot NOM-woningen zijn niet positief. De techniek werkt (nog) onvoldoende,
het is lastig te voldoen aan de EPV-wetgeving en de kosten van onderhoud en monitoring zijn hoog.
Woongroep Marenland onderzoekt in 2021 opnieuw de ontwikkelingen rondom NOM-woningen en de
EPV-vergoeding systematiek.
Planmatig onderhoud
De uitvoering van het regelmatig terugkerende onderhoud gebeurt op basis van onze meerjarenonderhoudsplanning, de bevindingen uit ons dagelijks onderhoud en de jaarlijkse inspecties. De
werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit onderhoudswerkzaamheden voor het goed in stand houden en
de verhuurbaarheid van ons woningbezit.
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Kozijnvervanging en vervanging badkamer, keuken en toilet
De uitgaven van woningverbetering heeft betrekking op vervanging van keukens, badkamers en toilet
voor woningen waarvan de levensduur is verstreken of waarvan vervanging door hoge kosten bij mutatie
voor de verhuurbaarheid gewenst is.
Hierbij spelen de ontwikkelingen van COVID-19 een belangrijke rol in. Indien de werkzaamheden in de
woning plaatsvinden, leidt COVID-19 tot risico van vertraging.
Brandveiligheid en asbestmaatregelen
De kosten van brandveiligheid en asbest zijn begroot om indien nodig de direct noodzakelijke
investeringen uit te kunnen voeren. Asbestsanering bij sloop wordt in het slooptraject meegenomen.
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6.

De organisatie en de medewerkers

6.1

Ondernemingsplan 2019-2022

Onder het motto van ‘Huurder Centraal’ zijn binnen Woongroep Marenland de maatregelen
geïnventariseerd om onze huurder centraler binnen onze bedrijfsvoering te plaatsen. Ook vanuit de
Aedes-benchmark en de uitgevoerde visitatie 2015-2018 is geconstateerd dat we op het gebied van
klanttevredenheid kunnen winnen.
In paragraaf 2.3 staan de speerpunten uit ons ondernemingsplan voor 2019 - 2023 met alle fasen van het
planning- en controlproces. Jaarlijks herijken we onze doelstellingen en ambities.
Onze centrale doelstelling is station “Huurder Centraal”; een manier van bedrijfsvoering waarin in alles
onze huurder centraal staat. Het uitvoeren van onze prestatieafspraken, het verbeteren van onze
medewerkerstevredenheid, het met onze externe belanghouders afstemmen van ons Ondernemingsplan,
enzovoorts; alles draagt daar aan bij. Om die samenhang te laten zien is onderstaand schema in een
medewerkersbijeenkomst behandeld. Zo maken we zichtbaar dat we in al onze werkzaamheden
hetzelfde doel nastreven.
Figuur 6.1.1 Samenhang plannen Woongroep Marenland

Ons maatschappelijk speelveld blijft echter zodanig in beweging waardoor inlevings- en
aanpassingsvermogen belangrijke competenties worden.

6.2

Herstelplan

Gezien de grote versterkingsopgave en een hoge schuldpositie heeft het WSW in maart 2019 besloten
Woongroep Marenland onder bijzonder beheer te plaatsen. Op basis van het goedgekeurde herstelplan
wordt gewerkt aan de verbetering van de vermogenspositie en het vergroten van de investeringsruimte.
Dit betekent onder andere dat er naast de huidige meerjarenbegroting 2019-2024 een aanvullend
herstelplan is gemaakt. Hierbij heeft het WSW aangegeven dat de verplichtingen voor de
versterkingsoperatie worden gerespecteerd. Woongroep Marenland accepteert de door het WSW
gemaakte keuze. We voldoen vanaf 2019 aan de balansratio’s. De ICR en de dekkingsgraad hebben
altijd aan de normen voldaan en alle ratio’s zijn voor de prognoseperiode van de komende vijf jaren
voldoende.
Belangrijke element voor het herstelplan is dat we in het ondernemingsplan een duidelijke koers hebben
neergelegd en dat onze versterkings- en verduurzamingsopgave voor circa 50% van ons bezit duidelijk
is.
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Op basis van de ontwikkelingen bij Woongroep Marenland, laten de kengetallen de volgende trend zien:
Tabel 6.2.1 Kengetallen Woongroep Marenland

LTV

2021

2022

2023

2024

2025

herstelplan
begroting
Afwijking

73,2
75,0
-1,8

70,3
77,7
-7,4

65,8
79,5
-13,7

63,5
79,8
-16,3

60,1
76,2
-16,1

Solvabiliteit

2021

2022

2023

2024

2025

herstelplan
begroting
Afwijking

24,7
20,2
4,5

27,5
18,1
9,4

32,9
16,8
16,1

36,2
16,5
19,7

39,8
19,7
20,1

De verslechtering van de vermogenskengetallen kan worden toegeschreven aan hogere leningen als
gevolg van hogere investeringen. De hogere investering bedragen ca. € 44 mln.
De toegenomen investeringen worden verklaard:
Een onjuiste verwerking van de ontvangen voorschotten van € 18,6 mln. voor het project
Opwierde Zuid, € 2,7 mln., voor het project Opwierde 1 € 10 mln. voor de Emmastraat
Appingedam, € 3,3 mln. voor de woningen in ’t Zandt. De voorschotten zijn gebruikt voor het
aflossen van leningen, maar de investering (batch 1467 en batch 1588).
Een hogere eigen bijdrage van € 20 mln. Voor de versterkingsoperatie in Appingedam en ‘t
Zandt.
Hogere uitgaven van € 4 mln. voor verbetering en verduurzaming.

We verwachten ons versterkings- en verduurzamingsprogramma uit te kunnen voeren binnen het huidige
toetsings-/financieel-kader. Bij bovengenoemde LtV en solvabiliteit is nog geen rekening gehouden met
de vergoeding voor de waardevermindering. De mogelijke opties met betrekking tot de vergoeding van
de waardevermindering zijn:
Tabel 6.2.2 Mogelijke opties toekenning waardevermindering

Model

Bedrag

Status

IMG (Bommer 2,9 mm)
IMG (Bommer voorkeur 1,0 mm)

€ 20,2 miljoen
€ 41,8 miljoen

IMG model
Aangepast IMG model

Invisor (Bommer voorkeur)

€ 60,8 miljoen

Aangepast Invisor model

De verwachte schikking met de NAM of het Rijk en de mogelijkheid van een voorschot behoren niet
langer tot de mogelijkheden. Gezien de grote verschillen in de vergoeding gaan we voor de
schadestaatprocedure. Een eerste uitspraak verwachten we in Q2 2021.

6.3 Wet- en regelgeving
De NPR-normen zijn per 1 augustus 2020 aangevuld met een wijzigingsblad en eind 2020 wordt een
nieuwe versie van NPR 9988 verwacht. Dit betekent voor Woongroep Marenland onduidelijkheid en
onzekerheid voor de toekomstige versterkingsoperatie van de resterende 1200 woningen. Duidelijkheid
en gelijkwaardigheid zijn hierbij belangrijke kernwaarden.
Per 1 juli 2020 is een aantal aanvullingen op het bouwbesluit 2012 genomen. De maatregelen richten
zich op verduurzaming en veiligheid. We volgen alert de ontwikkelingen om de kwaliteit van ons
versterkingsoperatie te borgen.
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6.4 Ontwikkeling van de organisatie
Om invulling te geven aan de versterkingsoperatie is de organisatie van Woongroep Marenland als volgt
ingericht:
Figuur 6.4.1 Organogram Woongroep Marenland

De organisatie bestaat medio 2020 uit 34 fte en is aangevuld met vier interim medewerkers. De
verwachting is dat de versterkingsoperatie tot 2026 duurt. In de meerjarenbegroting is in 2026 een
afbouw van de organisatie opgenomen, hetgeen door natuurlijk verloop kan plaatsvinden. Conform ons
strategisch personeelsbeleid investeren we in sociale innovatie (ontwikkeling en gezondheid) en door
COVID-19 is er een nieuwe manier van samenwerken ontstaan. Het kantoor wordt meer een
“ontmoetingsplek” en veel medewerkers hebben/krijgen thuis een werkplek.
De overgang naar het thuiswerken is binnen Woongroep Marenland goed verlopen en waar nodig is
maatwerk verricht. Voor het nieuwe werken na COVID-19, werken we aan de ontwikkeling van het
nieuwe werken 3.0.
In het kader van het ontwikkeltraject van Woongroep Marenland, om zich (verder) te bekwamen in het
regisserend opdrachtgeverschap, is op basis van het Maturity model voor professioneel opdrachtgeverschap een aantal acties uitgezet. Dit betreft acties op het gebied van organisatie en beleid, de mensen en
hun competenties, een integrale afweging op portofolio-niveau en het professioneel handelen in opgaven.

6.5 Planning- en controlcyclus
De hoofdlijnen van de planning- en controlcyclus van Woongroep Marenland is in het volgende overzicht
weergegeven:
Tabel 6.5.1 Planning- en controlcyclus Woongroep Marenland

Onderdeel
Strategie
Statuten en reglementen

Documenten

Frequentie

Statuten

3-jaarlijks

Reglement Raad van Commissarissen

3-jaarlijks

Reglement Bestuur

3-jaarlijks

Sloop- en Klachtenreglement

3-jaarlijks

Toezicht visie

3-jaarlijks

Reglement Financieel beleid en beheer

3-jaarlijks

Treasurystatuut

3-jaarlijks
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Onderdeel

Documenten
Investeringsstatuut

Frequentie
3-jaarlijks

Ondernemingsplan

4-jaarlijks

Strategisch voorraadbeleid

4-jaarlijks

Begroting
Calculatiestatuut

jaarlijks
jaarlijks

Jaarverslag

jaarlijks

Managementrapportage

per viermaand

Kengetallen (in 2020 herzien)
Overzicht onderhoudsrealisatie

per maand
per maand

Overzicht projectvoortgang

Twee maandelijks

Interne controle
Controles

Administratieve organisatie

continu

Externe controles
Accountantscontrole

Accountantsverslag

jaarlijks

Planning
Meerjarenplannen

Jaarplannen
Projectplanningen
Control
Hoofdrapportages

Overige rapportages

6.6

Samenwerking

De volkshuisvestelijke uitdagingen en de belangen voor een leefbaar, duurzaam en veilig wonen in
Noordoost-Groningen zijn te groot om het alleen te kunnen doen. We werken samen met de
huurdersorganisaties, gemeenten, en de Kr8 corporaties op het gebied van het Woon- en
Leefbaarheidsplan van Noord en Midden-Groningen en het aardbevingsdossier. Woongroep Marenland
staat open voor verdere vormen van samenwerking als de sociale volkshuisvesting hiermee gediend is.

6.7

Kwaliteit van de dienstverlening en bedrijfsvoering

Woongroep Marenland neemt deel aan de Aedes-benchmark voor de jaarlijkse beoordeling van haar
dienstverlening en haar bedrijfsvoering. We hebben de ambitie een B-oordeel te krijgen op de aspecten
van wonen, vastgoed en bedrijfsvoering. We houden er rekening mee dat de kwaliteit van onze
dienstverlening en bedrijfsvoering negatief door het aardbevingsdossier wordt beïnvloed.
Het vertrekpunt voor onze huidige positie voor de kwaliteit van onze dienstverlening en bedrijfsvoering is:
Tabel 6.7.1 Resultaten visitatie 2015 - 2018

Aandachtgebieden

2015 - 2018

Ambities en opgaven
Presteren volgens belanghebbenden
Presteren naar vermogen
Governance

6,6
6,8
7,0
7,8

Tabel 6.7.2 Resultaten Aedes-benchmark 2019

Aandachtgebieden
Huurdersoordeel
Duurzaamheid
Onderhoud en verbetering
Bedrijfsvoering

2020
C
C
B
A

De aanbevelingen van de visitatiecommissie richten zich op het verder verbeteren van de communicatie
om het vertrouwen van de huurders te winnen, het reduceren van de complexiteit van het
risicomanagement, de zichtbaarheid van de raad van commissarissen bij de belanghebbenden en het
intensiveren van het proactief samenwerken.
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7

Financiële positie en beheersing van de risico’s

7.1

Uitgangspunten

Onze meerjarenbegroting 2021-2025 is gebaseerd op de huidige kennis en inzichten waarin de
nieuwbouw en sloop gebaseerd is op (juridische) overeenkomst tussen de NCG en Woongroep
Marenland. In 2020 zijn alle overeenkomsten van de NAM overgenomen door NCG. Bij deze opgave is
sprake van versterking en verduurzaming. Het overige woningbezit wordt opgenomen conform het SVB.
De verkoop van het niet-DAEB is gebaseerd op vijf woningen per jaar. Op basis van de huidige inzichten
is de verkoop van het gezondheidscentrum in januari 2021 opgenomen.
Naar aanleiding van toekomstige inspecties kan een nieuw versterkingsprogramma worden opgesteld. In
dit scenario is bij de bepaling van de beleidswaarde rekening gehouden met woningen met achterstallig
onderhoud. Daarnaast is een omvangrijk programma voor woningverbetering opgenomen als onderhoud.
De verbetering- en verduurzamingsprojecten die voldoen aan de normen van investering zijn als
investering opgenomen. Circa 50% van het onderhoud en verbetering is als investering opgenomen. In
hoofdstuk 5 is de versterkings- en verduurzamingsoperatie gedetailleerd beschreven.
De gekozen parameters voor de meerjarenbegroting staan in bijlage F. In bijlage G is een overzicht
opgenomen van de ontwikkeling van de kengetallen van de vastgestelde begroting en het scenario
waarin de onderkende ontwikkelingen van de versterkingsoperatie en het SVB zijn opgenomen.
Tabel 7.1.1 Scenario’s begroting 2021-2025

Nr.

Scenario

Projecten

Economische
Parameters

Vergoeding waardevermindering

1

Basisscenario

Vastgestelde projecten

Voorgeschreven
parameters

Nee

2

Scenario alle
projecten + SVB

Vastgestelde projecten +
verwachte projecten + SvB

Voorgeschreven
parameters

Ja

Het basisscenario is de begroting voor 2021 en wordt opgenomen in de dPi. In dit scenario zijn de
vastgestelde projecten (=ontwikkelbesluit of uitvoeringbesluit) en een uitdagend maar realiseerbaar
onderhouds- en verbeteringsprogramma opgenomen. Voor het basisscenario is ook de impact van een
waardevermindering van € 20 miljoen verwerkt. De ontvangst van de waardevermindering wordt ingezet
voor het aflossen van onze leningen. Dit leidt tot een aanzienlijke verbetering van onze LtV, solvabiliteit
en dekkingsratio.
Scenario 2 is het scenario waarin de potentiële versterkingsprojecten en de volledige uitvoering van het
SVB is opgenomen. In dit scenario voldoet de solvabiliteit voor 2022 tot en met 2024 niet aan de norm
van 15%. Dit vraagt een temporisering van het verduurzamings- en/of versterkingsoperatie.
In het jaar 2021 worden uitvoeringsplannen voor de versterkingsoperatie geactualiseerd en de plannen
voor de verduurzamingsopgave opgesteld. We houden in de plannen rekening met de beheersing van de
externe en interne risico’s en de daarmee samenhangende beheersmaatregelen. Er zijn aanvullende
scenario’s gemaakt om mogelijke beleidskeuzes te onderbouwen.

7.2

Ontwikkeling van de kasstromen

Het financieel beleid is gericht op continuïteit en het behoud van de investeringskracht van de corporatie.
We moeten onze volkshuisvestelijke opgave goed uitvoeren, waarbij onze wensportefeuille op termijn
wordt gerealiseerd. In onderstaand tabel is de ontwikkeling van de kasstromen en de ICR in de DAEB-tak
voor de komende vijf jaar weergegeven:
Tabel 7.2.1 Ontwikkeling kasstromen en ICR in de DAEB-tak

Jaar
2021
2022

Kasstroom operationele activiteiten x € 1 miljoen
2,9
3,3

ICR
1,97
2,16

2023
2024

4,2
4,4

2,57
2,81

2025

4,4

2,8
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In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de ICR weergeggeven. De iCR komt na vier jaar
structureel boven de 2,8. Woongroep Marenland heeft hierdoor voor de middellange termijn een
jaarlijkse investeringsruimte van circa € 4,4 miljoen per jaar.
Grafiek 7.2.1 Ontwikkeling ICR
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Woongroep Marenland is voldoende in staat om aan haar betalingsverplichtingen voor rente en aflossing
te voldoen. Woongroep Marenland heeft recht op vermindering van de verhuurdersheffing. Het bedrag is
€ 25.000 per te slopen woning. Dit betekent dat er pas in 2027 verhuurdersheffing betaald dient te
worden. Daarnaast verwachten we vanaf 2021 vennootschapsbelasting te betalen. Hierbij is nog geen
rekening gehouden met een mogelijk belastingvoordeel van totaal € 3 tot € 5 miljoen vanuit de
versterkingsoperatie (afwaardering voor sloop). De specificatie van de kasstromen is opgenomen in
bijlage A.

7.3

Ontwikkeling van de marktwaarde

Het vastgoed is gewaardeerd op marktwaarde in verhuurde staat. Aangezien het bezit gelegen is in het
krimp- en aardbevingsgebied, is voor de waardering jaarlijks een full-taxatie uitgevoerd door een externe
taxateur. Deze taxatie bouwt voort op de waardering op basis van de basisversie uit het ‘Handboek
Modelmatig Waarderen’ met toepassing van een aantal vrijheidsgraden. De leegwaardestijging
Groningen vormt de basis voor de jaarlijkse stijging van de marktwaarde en bedraagt voor 2021 3,5% en
de daaropvolgende jaren circa 2%.

7.4

Beleidswaarde

Teneinde inzicht te geven in onze maatschappelijke bijdrage is de waardering van onze
vastgoedportefeuille een relevant uitgangspunt. De marktwaarde maakt duidelijk welke waarde het
vastgoed heeft onder normale marktomstandigheden en bij uitgangspunten van de vastgoedmarkt.
Corporaties hebben een sociale huisvestingstaak, waardoor het corporatiebeleid afwijkt van de
uitgangspunten van de vastgoedmarkt. De uitkomst van de berekende marktwaarde hangt sterk af van de
mogelijkheden die een corporatie heeft om haar beleid in meer of mindere mate te laten aansluiten op de
uitgangspunten van de vastgoedmarkt.
De mogelijkheid om woningen uit te ponden is voor Woongroep Marenland beperkt vanwege de lokale
marktpositie van de sociale huurvoorraad en de gemaakte prestatieafspraken met de gemeenten. De
mogelijkheid om de huurprijzen bij mutatie te verhogen naar een hoger niveau, is door het
corporatiebeleid alsmede het door de overheid voorgeschreven systeem van passend toewijzen,
marginaal. Door de marktwaarde in verhuurde staat te herrekenen op basis van bedrijfseigen
uitgangspunten voor markthuur, onderhoud en beheer, ontstaat een berekende beleidswaarde van het
corporatiebezit. Het verschil met de marktwaarde kan worden aangeduid als de maatschappelijke
bijdrage. Woongroep Marenland heeft bij de berekening van de beleidswaarde de uitgangspunten
gehanteerd zoals voorgeschreven door de Aw en het WSW.
De maatschappelijke bijdrage van Woongroep Marenland kan nader worden gespecificeerd in een aantal
beleidsvelden, te weten:

bijdrage aan beschikbaarheid: marktwaarde op basis van door exploiteren in plaats van
woningverkoop bij mutatie;

bijdrage aan betaalbaarheid: marktwaarde op basis van harmonisatie op basis van het eigen
streefhuurbeleid in plaats van optrekken naar markthuren;
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bijdrage aan kwaliteit: marktwaarde op basis van het eigen onderhoudsbeleid in plaats van
onderhoud volgens de kenmerken van de vastgoedmarkt;
bijdrage aan beheer: marktwaarde op basis van de eigen beheerkosten in plaats van
marktconforme normen.

Voor Woongroep Marenland ziet het verloop van marktwaarde in verhuurde staat naar beleidswaarde er
als volgt uit:
Grafiek 7.4.1 Verloopoverzicht van marktwaarde in verhuurde staat naar beleidswaarde Woongroep Marenland

Bovenstaande impliceert dat het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde niet
gerealiseerd wordt op grond van het beleid van Woongroep Marenland. Dit verschil bedraagt voor
Woongroep Marenland circa € 101 miljoen.

7.5

Ontwikkeling resultaat en eigen vermogen

In onderstaand overzicht zijn de financiële kengetallen voor de ontwikkeling van het resultaat en het
eigen vermogen van het DAEB-bedrijf voor de komende vijf jaren weergegeven, op basis van ons
basisscenario inflatievolgend:
Tabel 7.5.1 Financiële kengetallen 2021-2025

Bedragen
x € 1 miljoen
Jaarresultaat
Eigen vermogen
Solvabiliteit
LtV

2021

2022

2023

2024

2025

0,2
144,7
20,2
75,0

- 0,6
143,8
18,1
77,7

2,2
147,5
16,8
79,5

5,1
152,9
16,5
76,2

16,4
171,6
19,7
74,8

Woongroep Marenland voldoet in de komende begrotingsperiode aan de normen van de Aw en het
WSW. In vergelijking met het herstelplan hebben de kengetallen zich positief ontwikkeld.

Tabel 7.5.2 Ontwikkeling LtV 2021-2025

Ontwikkeling LtV
90,00
85,00

80,00
75,00
70,00
65,00
60,00
55,00
50,00
2021

2022

2023
Norm

Scenario: 2021 Realistich Scenario
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2024

2025

We blijven onder de norm van 85%. De LtV stijgt in de jaren 2020 tot en met 2023 door de uitvoering van
het versterkingsprogramma en aanvullend onderhoud voor verbetering en verduurzaming. De LtV heeft
een dalende tendens tot 58 in 2030.
De ontwikkeling van de balans en winst- en verliesrekening voor de komende tien jaar zijn opgenomen in
bijlagen B en C.

7.6

Financiering

Onze leningen hebben in de begrotingsjaren 2021-2025 op basis van scenario inflatievolgend het
volgende verloop:
Tabel 7.6.1 Ontwikkeling leningen 2021-2025

Bedragen
x € 1 miljoen
Operationele kasstroom

2021

2022

2023

2024

2025

2,9

3,3

4,2

4,4

4,4

Kasstroom uit
(des)investeringsactiviteit

-/- 11,8

-/- 6,8

-/- 10,3

-/- 7,8

-/- 8,5

Aflossingen
Nieuwe leningen
Mutatie liquide middelen

-/- 11,8
18,4
-/- 2,3

-/- 11,8
15,3
-/-0,0

-/- 1,7
7,8
-0,0

-/- 1,7
5,1
-/- 0,0

-/- 1,7
5,7
-/-0,1

In het jaar 2021 en 2022 vindt een eindaflossing plaats van € 10 miljoen.
Ultimo 2025 is de lening portefeuille afgenomen met € 28,4 miljoen. De door het WSW gehanteerde norm
voor het renterisico bedraagt maximaal 15% per jaar over de actuele portefeuille. In onderstaande grafiek
is het risico voor de komende jaren weergeven.
Tabel 7.6.2 Renterisico 2021-2024

Renterisico

bedragen x € 1 mln
30,00

norm

25,00

↓

20,00

Spreadherziening
basisrenteleningen
Rollover lening zonder
derivaat

15,00

Renteherzieningen

10,00
5,00

Eindaflossingen

0,00
2021

2022

2023

2024

Norm WSW

In de meerjarenbegroting zijn de leningen voor de bestaande rentepercentages opgenomen. Voor de
rentepercentages van de herfinanciering (huidige rente van 0,5%) wordt de leidraad economische
parameters dPi toegepast. Voor de nieuwe lening stemmen we de vervalkalender af op de vervalkalender
van de bestaande leningen. Voor de langere termijn kennen de leningen een lange looptijd met
vastgestelde renten. De toekomstige herfinanciering vraagt voldoende flexibiliteit om overfinanciering te
voorkomen. De spreadherziening is een beperkt risico. In de meerjarenbegroting is de herfinanciering
variabel en voor twee jaar ingerekend. Hiermee gaan we voor maximale flexibiliteit om bij een ontvangst
van de waardevermindering leningen af te kunnen aflossen.

7.7

Beoordeling Autoriteit woningcorporaties en WSW

De beoordeling van onze begroting binnen het voorlopig financieel kader van de Aw en het WSW ziet er
voor Woongroep Marenland geconsolideerd en voor de DAEB-tak als volgt uit.
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Tabel 7.7.1 Woongroep Marenland geconsolideerd

Omschrijving

Norm

Begroting 2021

Begroting 2025

ICR
Solvabiliteit
LtV

≥ 1,40
≥ 15%
≤ 85%

2,0
20,2
75,0

2,8
19,7
76,2

Begroting 2021

Begroting 2025

Tabel 7.7.2 Woongroep Marenland DAEB

Omschrijving

Norm

ICR

≥ 1,40

2,0

2,8

Solvabiliteit

≥ 15%

19,2

19,3

LtV

≤ 85%

73,7

77,0

De geschetste ontwikkeling is positief, waarbij de opmerking dat er geen rekening wordt gehouden met
de vergoeding van de NAM of de overheid voor de waardevermindering.
Voor het DAEB-bedrijf ziet de ontwikkeling van de LtV er als volgt uit:
Grafiek 7.7.1 Ontwikkeling LtV Woongroep Marenland DAEB
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De LtV voldoet in 2021 aan de norm en heeft een positieve ontwikkeling.
Het WSW heeft Woongroep Marenland in 2019 onder bijzonder beheer geplaatst omdat Woongroep
Marenland niet aan alle voorlopige normen voldeed en er sprake is van een grote versterkings- en
verduurzamingsopgave. Vanaf 2020 voldoen we aan de normen van de financiële kaders van het WSW
en is de organisatie middels het programmateam op alle fronten versterkt om de komende opgave goed
te kunnen managen. In hoofdstuk 5 is de stand van zaken van de versterking- en verduurzamingsoperatie aangegeven. We geven hiermee aan dat we de omvangrijke versterkingsoperatie kunnen
uitvoeren en betalen. Voor de uitvoering van de extra duurzaamheidsopgave wordt in 2021 een
uitvoeringsplan gemaakt. Het omvangrijke programma is bij een temporisering voor de jaren 2022 tot en
met 2024 betaalbaar. De scenario’s zijn opgenomen in bijlage G.

7.8

Vennootschapsbelasting

Woongroep Marenland heeft de zogenaamde vaststellingsovereenkomst 2 (VSO2) getekend. In deze
overeenkomst is vastgesteld hoe met de integrale heffing van de vennootschapsbelasting voor
woningbouwcorporaties moet worden omgegaan.
Een belangrijk discussiepunt met de fiscus is de afwaardering voor sloop. De komende herstructureringsopgaven van circa 850 woningen geeft een mogelijke verliescompensatie van € 4 tot € 6 miljoen. We
hebben deze mogelijke aftrekpost niet in de meerjarenbegroting verwerkt. We zijn samen met onze
fiscaal adviseur met de belastingdienst in overleg over deze casus.
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Voor Woongroep Marenland bedraagt de jaarlijkse vennootschapsbelasting € 1,5 miljoen tot € 1,9
miljoen.

7.9

Liquide middelen

Voor de meerjarenbegroting houdt Woongroep Marenland een liquiditeitssaldo aan van circa € 0,5
miljoen. We blijven met ons liquiditeitssaldo binnen de kaders van het WSW. Dit ligt binnen de norm van
10% van de huren en vergoedingen van het WSW wat als borgingstegoed kan worden opgenomen. We
realiseren voor 2021 de nodige flexibiliteit in onze positie liquide middelen door het beschikbaar hebben
van flex-leningen van totaal € 15 miljoen, die maandelijks aangepast kan worden.

7.10 Risicoparagraaf
Voor het risico gestuurd werken in een organisatie met een bijzonder opgave in een veranderende,
onzekere omgeving vraagt een andere manier om haar risico’s te managen. In een beheersbare
omgeving is risicomanagement gericht op het inventariseren van de risico’s en benoemen en uitvoeren
van de beheersmaatregelen. Woongroep Marenland heeft door versterkingsoperatie en de
verduurzamingsopgave een bijzondere opgave waar risicobeheersing een continue activiteit moet gaan
worden. Het risico gestuurd werken vraagt de volgende voorwaarden voor de organisatie
Aandachtsgebied
Organisatiestructuur (hardcontrols)
Rollen, taken en verantwoordelijkheden voor risicosturing zijn formeel
afgesproken.
De beheersing van risico’s formeel gedelegeerd aan personen die dit
als onderdeel van hun dagelijkse activiteiten kunnen doen.
De beheersing van risico’s wordt formeel gerapporteerd aan
leidinggevenden en toezichthouders.
Er zijn formele afspraken gemaakt om het werkproces van risicosturing
aan te passen.
Er is formeel afgesproken dat de externe omgeving van de organisatie
bij het risico gestuurd werken wordt betrokken.
Organisatiecultuur (softcontrols)
Binnen de hele organisatie worden eenduidige begrippen voor risico
gestuurd werken gebruikt.
Binnen de hele organisatie wordt beseft dat risico-inschattingen deels
subjectief zijn.
Binnen de hele organisatie worden verschillen in risicoperceptie en
risicohouding expliciet besproken.
Risico gestuurd werken wordt door samenwerking in multidisciplinaire
teams met leden van binnen en buiten de organisatie uitgevoerd.
Managers en medewerkers kunnen ondanks tijdgebrek effectiever
omgaan met onzekerheid door veranderingen.
Binnen de hele organisatie is uitwisselen van risico-informatie
vanzelfsprekend.

Aanwezig
Deels
Deels
Deels
In ontwikkeling
Nee

Nee
Deels
Deels
In ontwikkeling
Deels
Nee

Woongroep Marenland zet stappen op het gebied risico gestuurd werken. Bij de formele
besluitvormingsmomenten (begroting/ jaarrekening/ ontwikkel/ uitvoeringsbesluit) worden de risico’s en
de beheersmaatregelen in kaart gebracht en besproken. Er zijn ook gebeurtenissen waaruit blijkt dat
Woongroep Marenland bewuster en beter om kan gaan met risicobeheersing. We gaan bij het verbeteren
van onze werkprocessen ook onze risicobeheersing opnemen.
In bijlage D zijn de risico’s voor het realiseren van de in de meerjarenbegroting 2021 – 2025 genoemde
doelstellingen benoemd. Om deze risico’s bewuster in de gehele organisatie te gaan beheersen gaan we
in 2021 werken aan onze organisatiestructuur (hardcontrols) en organisatiecultuur (softcontrols).
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Bijlage A: Meerjaren liquiditeitsbegroting 2021-2030
Woongroep Marenland geconsolideerd
Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

14.900.182 15.128.194 15.896.902 16.661.007 16.998.028 17.342.842 17.698.405

18.060.167

Ingaande Kasstromen uit Operationele Activiteiten
Huren
Woonruimte
Bedrijfsruimte
Maatschappelijk vastgoed

14.617.627 14.912.696
429.895

262.235

268.440

275.404

282.924

291.347

300.022

308.957

318.157

327.632

1.285.096

1.285.096

1.285.096

1.285.096

1.285.096

1.285.096

1.285.096

1.285.096

1.285.096

1.285.096

Intramuraal zorgvastgoed

996.204

1.015.764

1.034.366

990.586

952.571

981.149

1.010.584

1.040.901

1.072.128

1.104.291

Parkeer-gelegenheid

166.252

169.755

173.148

177.049

181.921

187.376

192.997

198.785

204.748

210.888

16.692

17.050

17.391

17.782

18.271

18.820

19.385

19.966

20.564

21.182

17.678.623 17.874.111 18.617.685 19.424.795 19.806.112 20.196.547 20.599.098

21.009.256

Overig
*Totaal Huren
Vergoedingen
Overheidsontvangsten
Overige Bedrijfsontvangsten
Ontvangen interest (uit operationele activiteiten)
*Totaal Ingaande Kasstromen uit Operationele Activiteiten

17.511.766 17.662.596
241.979

245.370

250.033

254.815

259.643

266.126

272.784

279.593

286.603

293.775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59.017

59.835

60.955

62.124

63.289

64.888

66.505

68.159

69.861

71.631

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.989.611 18.191.050 18.940.617 19.755.809 20.145.401 20.544.299 20.955.562

21.374.662

17.812.762 17.967.801

Uitgaande Kasstromen uit Operationele Activiteiten
Betalingen aan werknemers
Lonen en Salarissen

1.958.995

1.986.419

2.024.168

2.062.633

2.101.804

1.572.609

1.611.930

1.652.229

1.693.528

1.735.883

Sociale lasten

404.992

410.656

418.463

426.416

434.519

329.914

338.175

346.630

355.268

364.173

Pensioenlasten

316.019

320.440

326.509

332.713

339.031

237.547

243.482

249.572

255.787

262.199

*Totaal Betalingen aan werknemers

2.680.006

2.717.515

2.769.140

2.821.762

2.875.354

2.140.070

2.193.587

2.248.431

2.304.583

2.362.255

Onderhoudsuitgaven

3.346.512

3.557.098

3.091.893

2.798.587

3.585.638

3.459.596

3.248.929

3.311.600

3.859.132

4.531.256

Overige Bedrijfsuitgaven

3.695.101

3.653.953

3.738.663

3.764.347

3.826.638

3.916.929

4.032.771

4.090.599

4.180.544

4.272.627

Betaalde interest

3.026.142

2.854.548

2.693.198

2.459.637

2.435.636

2.384.917

2.313.141

2.087.321

2.050.307

1.856.699

Obligoheffing
Overige Sectorspecifieke heffingen
Verhuurdersheffing
Vennootschapsbelasting
*Totaal Uitgaande Kasstromen uit Operationele Activiteiten
*Totaal KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

41.847

38.955

29.372

23.780

40.519

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

198.234

196.251

189.459

193.795

182.117

21.411

21.830

22.249

22.704

23.160
1.812.606

0

0

0

0

0

1.674.568

1.708.059

1.742.221

1.777.065

1.891.000

1.642.000

1.263.000

1.683.000

1.605.000

1.816.000

1.875.000

1.439.000

1.604.000

1.514.000

13.774.725 13.744.908 14.550.902 15.443.491 15.423.317 14.971.421 15.828.335

16.402.603

14.878.842 14.660.320
3.695.101

3.653.953
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3.738.663

3.764.347

3.826.638

3.916.929

4.032.771

4.090.599

4.180.544

4.272.627

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

5.522.062

1.042.504

1.063.350

2.655.207

1.106.311

1.128.436

1.151.005

1.174.024

958.005

1.221.458

250.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.772.062

1.042.504

1.063.350

2.655.207

1.106.311

1.128.436

1.151.005

1.174.024

958.005

1.221.458

KASSTROOM UIT (DES)INVESTERINGSACTIVITEITEN
Ingaande Kasstromen Materiële Vaste Activa
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon en niet woongelegenheden
Verkoopontvangsten grond
*Totaal Ingaande Kasstromen Materiële Vaste Activa

Uitgaande Kasstromen Materiële Vaste Activa
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden

10.258.248

3.607.951

5.269.641

5.035.618

5.757.916

0

0

0

0

0

Woningverbetering woon- en niet woongelegenheden

1.574.341

2.672.425

2.797.039

3.985.334

1.583.220

60.642

718.816

1.012.874

294.210

105.698

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden

4.531.899

2.193.900

2.217.040

1.631.352

0

0

0

0

0

0

155.000

159.650

110.854

113.071

532.725

118.216

98.091

100.543

103.057

515.738

*Totaal Uitgaande Kasstromen Materiële Vaste Activa

17.575.841

7.831.596

11.383.748 10.462.550

9.581.873

1.697.704

1.551.611

1.559.112

1.460.311

1.418.098

*Totaal Kasstromen Materiële Vaste Activa

-11.803.779

-6.789.092

-10.320.398

-8.475.562

-569.268

-400.606

-385.088

-502.306

-196.640

Investeringen overig

*Totaal Kasstromen Financiële Vaste Activa
*Totaal KASSTROOM UIT (DES)INVESTERINGSACTIVITEITEN

-7.807.343

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-11.803.779

-6.789.092

-10.320.398

-7.807.343

-8.475.562

-569.268

-400.606

-385.088

-502.306

-196.640

18.402.740 14.930.943

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Ingaande Kasstromen uit Financieringsactiviteiten
Nieuwe te borgen leningen
Nieuwe ongeborgde leningen
*Totaal Ingaande Kasstromen uit Financieringsactiviteiten

7.522.579

4.740.348

5.507.834

0

0

0

0

0

355.966

320.873

315.167

251.907

300.324

0

0

0

0

18.402.740 15.286.909

7.843.452

5.055.515

5.759.741

300.324

0

0

0

0

11.167.583 11.218.097

1.147.265

1.100.069

1.063.409

1.045.941

838.337

754.013

6.050.421

552.800

0

Uitgaande Kasstromen uit Financieringsactiviteiten
Aflossing geborgde leningen
Aflossing ongeborgde leningen
*Totaal Uitgaande Kasstromen uit Financieringsactiviteiten

587.203

590.677

594.246

610.488

620.358

622.573

624.820

627.099

629.410

11.751.407 11.805.300

583.824

1.737.942

1.694.315

1.673.897

1.666.299

1.460.910

1.378.833

6.677.520

1.182.210

*Totaal KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

6.651.333

3.481.609

6.105.510

3.361.200

4.085.844

-1.365.975

-1.460.910

-1.378.833

-6.677.520

-1.182.210

Mutatie liquide middelen

-2.218.526

0

0

0

0

2.377.075

2.860.568

3.808.957

-2.052.599

3.593.209

Liquide middelen per 1-1

2.718.526

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

4.845.912

8.907.775 13.636.709

13.129.367

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

4.845.912

8.907.775 13.636.709 13.129.367

18.009.531

Liquide middelen per 31-12
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Bijlage B: Meerjarenbegroting Balans 2021-2030
Woongroep Marenland enkelvoudig
Omschrijving

Startbalans

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

31-12-2030

293.039.267 298.900.052 304.878.054

310.975.616

A. VASTE ACTIVA
II. Vastgoedbeleggingen
DAEB vastgoed in exploitatie
niet DAEB vastgoed in eigen exploitatie
Vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie
*Totaal II. Vastgoedbeleggingen

223.546.041 238.645.636 241.369.610 249.862.052 259.227.428 281.660.195 287.293.399
18.079.219

12.886.719

12.060.403

11.187.497

10.383.559

9.647.901

8.818.972

8.029.062

7.144.346

6.393.670

2.629.336

1.897.751

3.012.216

3.729.256

3.740.608

2.210.608

2.210.608

2.210.608

2.210.608

2.210.608

2.210.608

303.278.937 308.255.006 313.482.332

318.594.248

244.254.596 253.430.106 256.442.229 264.778.805 273.351.595 293.518.704 298.322.979

5.408.024

III. Materiele vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

1.132.006

917.509

667.116

510.142

371.095

671.892

569.203

482.417

389.385

300.914

627.824

*Totaal III. Materiele vaste activa

1.132.006

917.509

667.116

510.142

371.095

671.892

569.203

482.417

389.385

300.914

627.824

Overige vorderingen

27.202

25.970

24.739

23.507

22.276

21.045

19.813

18.582

17.350

16.119

14.887

*Totaal IV. Financiële vaste activa

27.202

25.970

24.739

23.507

22.276

21.045

19.813

18.582

17.350

16.119

14.887

263.000

263.000

263.000

263.000

263.000

263.000

263.000

263.000

263.000

263.000

263.000

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

289.000

289.000

289.000

289.000

289.000

289.000

289.000

289.000

289.000

289.000

289.000

*Totaal A. VASTE ACTIVA

B. VLOTTENDE ACTIVA
I. Voorraden
Vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor de verkoop
Overige voorraden
*Totaal I. Voorraden

III. Vorderingen

209.000

209.000

209.000

209.000

209.000

209.000

209.000

209.000

209.000

209.000

209.000

Huurdebiteuren

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Overige vorderingen
Overlopende activa

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

1.233.000

1.233.000

1.233.000

1.233.000

1.233.000

1.233.000

1.233.000

1.233.000

1.233.000

1.233.000

1.233.000

*Totaal III. Vorderingen

IV. Effecten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.718.526

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

4.845.912

8.907.775

13.636.709

13.129.367

18.009.531

4.240.526

2.022.000

2.022.000

2.022.000

2.022.000

2.022.000

6.367.912

10.429.775

15.158.709

14.651.367

19.531.531

311.039.573 319.730.332 322.815.358

331.846.162

V. Liquide middelen

*Totaal B. VLOTTENDE ACTIVA
*Totaal ACTIVA

249.654.330 256.395.585 259.156.084 267.334.454 275.766.966 296.233.641 303.311.068
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Omschrijving

Startbalans

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

31-12-2030

128.961.796

PASSIVA
C. EIGEN VERMOGEN
Herw aarderingsreserves

72.468.861

80.810.221

81.691.065

87.129.263

94.827.220 110.047.359 113.030.360 116.489.574 120.532.929 124.379.963

Overige reserves

63.737.701

55.396.341

54.685.331

48.604.753

43.059.361

32.917.424

46.306.147

51.281.457

56.455.862

62.739.870

0

169.833

-642.378

2.152.564

5.078.202

16.371.723

8.434.526

9.217.758

10.131.043

9.939.330

10.227.891

136.206.562 144.659.596 143.858.221 147.520.977 152.900.570 171.614.601 182.173.459 192.743.436 203.778.804 215.420.410

227.095.413

Resultaat boekjaar
*Totaal C. EIGEN VERMOGEN

68.097.368

Overige voorzieningen

117.000

117.000

117.000

117.000

117.000

117.000

117.000

117.000

117.000

117.000

117.000

*Totaal E. VOORZIENINGEN

117.000

117.000

117.000

117.000

117.000

117.000

117.000

117.000

117.000

117.000

117.000

96.911.530 110.460.497 116.609.635 119.991.253 124.084.695 122.924.108 121.545.275 114.867.754 113.685.545

112.498.589

F. LANGLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan kredietinstellingen
Overige schulden
*Totaal F. LANGLOPENDE SCHULDEN

90.314.091
312.000

312.000

312.000

312.000

312.000

312.000

312.000

312.000

312.000

312.000

312.000

90.626.091

97.223.530 110.772.497 116.921.635 120.303.253 124.396.695 123.236.108 121.857.275 115.179.754 113.997.545

112.810.589

11.751.406

11.805.301

1.737.942

1.694.315

1.673.897

1.666.299

1.460.911

1.378.834

6.677.520

1.182.210

1.186.955

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

850.000

850.000

850.000

850.000

850.000

850.000

850.000

850.000

850.000

850.000

850.000

6.175.000

6.175.000

6.175.000

6.175.000

6.175.000

6.175.000

6.175.000

6.175.000

6.175.000

6.175.000

6.175.000

G. KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva
*Totaal G. KORTLOPENDE SCHULDEN

*Totaal PASSIVA

2.928.271

2.848.359

2.769.627

2.689.924

2.683.033

2.692.141

2.701.016

2.672.675

2.611.224

2.434.440

2.419.563

22.704.677

22.671.204

12.526.068

12.395.893

12.333.690

12.317.728

12.121.129

12.010.712

17.285.144

11.613.049

11.602.919

249.654.330 256.395.585 259.156.084 267.334.454 275.766.966 296.233.641 303.311.068 311.039.573 319.730.332 322.815.358

331.846.162
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Bijlage C: Meerjarenbegroting Resultaten 2021-2030
Woongroep Marenland (functioneel)
Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

NETTO RESULTAAT EXPLOITATIE VASTGOEDPORTEFEUILLE
17.511.764

17.662.597

17.678.622

17.874.112

18.617.685

19.424.795

19.806.112

20.196.547

20.599.100

21.009.257

Opbrengsten servicecontracten

241.979

245.370

250.033

254.815

259.643

266.126

272.784

279.593

286.603

293.775

Lasten servicecontracten

318.528

322.987

329.124

335.377

341.749

350.293

359.050

368.027

377.227

386.658

Lasten verhuur en beheeractiviteiten

1.286.966

1.291.336

1.285.677

1.296.531

1.313.964

1.147.498

1.171.881

1.193.207

1.219.836

1.247.027

Lasten onderhoudsactiviteiten

4.569.660

4.784.403

4.313.817

4.030.828

4.834.448

4.550.193

4.362.702

4.445.641

5.018.482

5.716.446

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

1.351.604

1.366.655

1.376.554

1.389.901

1.410.379

3.074.105

3.135.880

3.198.161

3.262.699

3.328.512

10.226.985

10.142.586

10.623.483

11.076.290

10.976.788

10.568.832

11.049.383

11.271.104

11.007.459

10.624.389

5.772.062

1.042.504

1.063.350

2.655.207

1.106.311

1.128.436

1.151.005

1.174.024

958.005

1.221.458

276.537

277.478

276.260

278.594

282.339

246.570

251.809

256.391

262.114

267.957

5.316.263

940.903

978.851

2.537.758

915.281

992.299

937.793

1.015.249

866.491

1.082.134

179.262

-175.877

-191.761

-161.145

-91.309

-110.433

-38.597

-97.616

-170.600

-128.633

Huuropbrengsten

*Totaal NETTO RESULTAAT EXPLOITATIE VASTGOEDPORTEFEUILLE

NETTO GEREALISEERD RESULTAAT VERKOOP VASTGOEDPORTEFEUILLE
Verkoopopbrengst vastgoedportef euille
Toegerekende organisatiekosten
Boekw aarde verkochte vastgoedportef euille
*Totaal NETTO GEREALISEERD RESULTAAT VERKOOP VASTGOEDPORTEFEUILLE

WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE
Overige w aardeveranderingen vastgoedportef euille

-24.017.932

-11.221.073

-10.153.170

-8.231.445

0

0

0

0

0

0

Niet-gerealiseerde w aardeveranderingen vastgoedportef euille

20.065.537

7.119.464

7.658.403

8.401.206

11.464.175

4.217.086

4.440.229

4.569.944

4.736.562

5.291.690

*Totaal WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE

-3.952.395

-4.101.609

-2.494.767

169.761

11.464.175

4.217.086

4.440.229

4.569.944

4.736.562

5.291.690

NETTO RESULTAAT OVERIGE ACTIVITEITEN
Opbrengst overige activiteiten

1.082.343

442.523

598.253

653.432

632.357

64.888

66.505

68.159

69.861

71.631

Kosten overige activiteiten

1.781.540

1.787.595

1.779.758

1.794.786

1.818.919

1.588.478

1.622.234

1.651.756

1.688.618

1.726.256

-699.197

-1.345.072

-1.181.505

-1.141.354

-1.186.562

-1.523.590

-1.555.729

-1.583.597

-1.618.757

-1.654.625

687.493

687.172

678.229

686.693

681.641

457.649

467.339

475.866

486.445

497.235

17.022

17.234

17.563

17.899

18.235

18.693

19.158

19.626

20.135

20.640

*Totaal NETTO RESULTAAT OVERIGE ACTIVITEITEN

OVERIGE ORGANISATIEKOSTEN
KOSTEN OMTRENT LEEFBAARHEID

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Waardeveranderingen van f inanciële vaste activa en van ef f ecten

-1.232

-1.231

-1.232

-1.231

-1.231

-1.232

-1.231

-1.232

-1.231

-1.232

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van ef f ecten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.988.075

2.814.769

2.642.862

2.476.527

2.485.262

2.423.795

2.314.800

2.093.068

1.903.523

1.871.823

-2.989.307

-2.816.000

-2.644.094

-2.477.758

-2.486.493

-2.425.027

-2.316.031

-2.094.300

-1.904.754

-1.873.055

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

2.060.833

999.622

3.415.564

6.761.202

17.976.723

10.250.526

11.092.758

11.570.043

11.543.330

11.741.891

Belastingen

1.891.000

1.642.000

1.263.000

1.683.000

1.605.000

1.816.000

1.875.000

1.439.000

1.604.000

1.514.000

169.833

-642.378

2.152.564

5.078.202

16.371.723

8.434.526

9.217.758

10.131.043

9.939.330

10.227.891

Rentelasten en soortgelijke kosten
*Totaal FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

RESULTAAT NA BELASTINGEN
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Bijlage D: Risicobeoordeling
Risico (extern)

Beheersmaatregelen

Economische ontwikkelingen
verslechteren door o.a. Covid 19.

Temporiseren van het verbeterings- en het verduurzamingsprogramma.
Excessieve stijging bouwkosten onderbrengen in een verzekering.

Veranderingen wet- en regelgeving
door landelijk beleid.

Inzet vergoeding waardevermindering voor aflossing van de leningen.

Impact op de woon- en leefbaarheid
door Covid 19.

Groepsbijeenkomsten worden gewijzigd in individueel contact. Kantoor als
“ontmoetingsplek”. “Werken doe je thuis”.

Verkoop van het Niet-DAEB
stagneert.

Naast verkoop aan huurders ook verkoop aan beleggers. Verkoop brede
scholen als alternatief gaan onderzoeken.

Realisatie van de verduurzamingsopgave. Duurzaamheidsbeleid is
opgesteld.

Opstellen uitvoeringsplan. Inrichting van de organisatie en de
huurdersbetrokkenheid.

Meer krimp.

Monitoren demografische ontwikkelingen.
Scenario’s voor extra sloop woondorpen.
Kwaliteit van het bezit blijven borgen.

Risico (aardbevingsgerelateerd)

Beheersmaatregelen

Daling van de marktwaarde.

Vermindering van de leningen door claim waardevermindering. Borgen van
de kwaliteit van het vastgoed.

Versterkingsprogramma vertraagd of
blijft uit.

Monitoren van het proces (samenwerking Kr8). Koppelkansen benutten.
Nemen van juridische stappen.

Samenwerking met belanghouders
verloopt stroef.

We blijven in overleg met de belanghouders. De organisatie is hierop
ingericht.

Versterking wordt niet door de
bewoners geaccepteerd.

Het kader en sociaal plan voor de bewoners is duidelijk. Gedegen
communicatieplan met een team van bewonersbegeleiding.

Waardevermindering wordt niet
ontvangen. (risico € 0 tot € 60 mln.)

De eigen afweging tussen privaatrechtelijke regeling en publiekrechtelijke
strak blijven volgen. Afstemming tussen bestuurder en intern en extern
Toezicht.

De organisatie is niet in staat de
opgave uit te voeren.

Inrichting van het programmateam.
Uitvoeren van de strategische personeelsplanning.
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Risico (intern)

Beheersmaatregelen

Uitvoering en kwaliteit van de reguliere
werkzaamheden staan onder druk.

Inrichting van het programmateam.
Monitoren van de uitvoering/kwaliteit van de bedrijfsprocessen.

Onvoldoende capaciteit/kwaliteit in de
organisatie.

Externe ondersteuning.
Coaching en “slim vertrouwen”.

Technische kwaliteit van de voorraad is
onvoldoende of niet inzichtelijk.

Uitvoering conditiescore volgens NEN 2767. In VIM (cartotheek) zijn
alle vastgoeddata vastgelegd. Periodieke controle op de
datakwaliteit.

Uitvoering van het
onderhoudsprogramma vertraagt.

Monitoring van de voortgang. Inzet van meer interne en externe
capaciteit.

Bijzonder beheer WSW.
Toezicht Aw.

Toezichthouders structureel meenemen in de ontwikkeling van
Woongroep Marenland.

Wat is de benodigde investeringsruimte
voor de lange termijn.

Een langere termijn voor de verduurzamingsopgave. Er is vanaf 2021
€ 20 mln. per jaar beschikbaar en neemt met ca € 1,5 mln. per jaar
toe.
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Bijlage E: Voortgang herstelplan
lijnen
omschrijving van de doelstelling
Doelstellingen herstelplan
voor herstel
2020
2021
1.
Veilige, duurzame toekomstbestendige / betaalbare woningen
Nieuwbouw
224
145
Sloop
142
233
Conditiemeting volgens NEN 2767
Verbeterde woningen
Aandeel betaalbare woningen
Huurverhoging

2022
100
148

2/3 ingevuld

update

update

14
> 87%

35
> 87%

47
> 87%

Realisatie
T2 2020

2023

138
140 Gereed dec.
100%
ingevuld

3.

Slagkracht en beheersing van de organisatie
Bezetting programmateam
Voortgangsrapportage programmaplan
Risicomanagement / inventarisatie uitgevoerd
Managementrapportage
Aflossing van de leningen
Loan to Value

claim waardevermindering (minimaal € 23 mln.) geïnd.
Verkoop BOG (plan van aanpak)

>90%
12
3x
3x

>90%
12
3x
3x

>90%
12
3x
3x

< 76%

<73%

< 70%

gehaald
nog niet gehaald
niet gehaald
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Impl. plan opgesteld
ivm Corona
doogechoven naar 2021

2%

>90%
12 4x
3x
3x

< 66%

100%
Wordt uitgebouwd
1
1

56% Obv RF 1
schadestaatprocedure
loopt . Regeling Q3
verwacht

gerealiseerd
gerealiseerd

95

48 Voorbereiding
> 87%

Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld
inflatie
inflatie
inflatie
inflatie
2.

Opmerlingen

1 verkocht

Bijlage F: Uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2021 -2025
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Variabele lasten:

Gemiddeld per woning:

Beheer

€ 836,81

Onderhoud

€ 1240,85

Verhuurdersheffing

0,561% van WOZ (tarief 2019)

Overige:

Norm:

Jaarlijkse stijging huur

2,00%

Huurderving

0,75%

Inflatie (belastingen en verzekeringen)

2,00%

Jaarlijkse stijging onderhoudskosten

2,50%

Jaarlijkse stijging exploitatiekosten

2,50%

Marktwaardestijging

2,00%

Exploitatielooptijd in jaren (nieuwbouw)

50

Restant levensduur (woningverbetering)

30

Restwaarde (huidig prijspeil)

€ 5.000

Kostenfactor

Woningen en bedrijfsruimtes
zorgeenheden
Parkeervoorzieningen
Maatschappelijk onroerend goed

1,00
1,00
0,20
2,00

Bij het uit exploitatie nemen van de woningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Exploitatie: streefhuur op NUL zetten
Exploitatie: beëindigen
Verzekering woningen: beëindigen
Huurderving lege woningen:
Huurderving (positief/negatief) bij
gebruik van wisselwoningen
Rentekosten:

Rentebaten:
Sociaal plan:

Korting verhuurdersheffing:

Als geen tijdelijke verhuur meer mogelijk is
(max 1 jaar).
Als alle woningen van een project
leegstaan.
Als alle asbest uit de woningen is
verwijderd.
Op project boeken als woningen leegstaan
of leeg gehouden worden t.b.v. project.
Verschil in huuropbrengst tussen ‘oude’ en
wisselwoning wordt op project geboekt.
Bij vergoeding door NAM (sloop /
nieuwbouw), wordt er geen rente
toegerekend aan project.
Door lage rentestand worden geen
rentebaten aan project toegerekend.
Geen dubbele huur voor bewoners: laatste
maand huur ‘oude’ (wissel) woning wordt
vergoed en op project geboekt.
Opbrengst bij calculatie project; Bij de
kasstroom verrekend met te betalen
verhuurdersheffing.
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Bijlage G: Ontwikkeling kengetallen van de onderkende scenario’s

ICR
11,00
9,00
7,00

Norm

5,00

Opgenomen begrotingscenario

3,00

Sceanrio met ectra versterkings en SVB
+waardevermindering

↑

1,00
-1,00

norm
2021

2022

2023

2024

2025
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LTV
90,00

norm

85,00

↓

80,00

Norm

75,00
70,00

Opgenomen begrotingscenario

65,00
Sceanrio met ectra versterkings en SVB
+waardevermindering

60,00

55,00
50,00
2021

2022

2023

2024

2025

Solvabiliteit
40,00
35,00
30,00
Norm

25,00
20,00

Opgenomen begrotingscenario

↑

15,00

norm

10,00
5,00
0,00
2021

2022

2023

2024

2025
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Sceanrio met ectra versterkings en SVB
+waardevermindering

Bijlage H: Afkortingenlijst
Afkorting

Betekenis(sen)

Aedes

landelijke branchevereniging van woningcorporaties in Nederland

Aw

Autoriteit woningcorporaties

B6

Zes Bouwbedrijven 'Groninger Bouwimpuls'

BENG

Bijna Energie Neutrale Gebouw

BOG

BedrijfsOnroerendGoed

BZK

Ministerie Buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

CO

Contract Onderhoud

CVW

Centrum voor Veilig Wonen (opgeheven per 1-1-20; opgegaan in NCG

DAB

diensten van algemeen belang

DAEB

diensten van algemeen economisch belang

DAL

Delfzijl, Appingedam en Loppersum

DO

Dagelijks Onderhoud

dPi

de prognose-informatie

dVi

de verantwoordingsinformatie

Eemsdelta

regio in het noordoosten van Noordoost-Groningen

EPC

Energieprestatiecoëfficiënt

EPV

EnergiePrestatieVergoeding

G13

13 corporaties in provincie Groningen

GHUUS

Woningnet Spiderweb (Lefier, Nijestee, Patrimonium, De Huismeesters, Woonborg en
Wierden en Borgen)

GKB

Gemeentelijke kredietbank

HDM

Huurdersvereniging De Maren

HH

gemeente Het Hogeland

HO

Huurdersorganisatie (huurdersvereniging)

HPAG

HuurdersPlatformAardbevingen Groningen

ICR

Interest Coverage Ratio

IMG

Instituut Mijnbouwschade Groningen

Kr8

8 corporaties in het aardbevingsgebied Groningen

LB

Leefbaarheid

LtV

Loan to Value

MJP

MeerJarenPlan

MT

Management Team

NCG

Nationaal Coördinator Groningen, uitvoeringsorganisatie voor versterking.

NOM-woning

Nul-Op-De-Meter woning

NPG

Nationaal Programma Groningen

NPR

Nederlandse Praktijk Richtlijn

NPR (9998)

De Nederlandse Praktijkrichtlijn 9998 is de richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen.
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NVBW

Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties

OB

Ontwikkelbesluit

PAS

Programma Aanpak Stikstof

PO

Planmatig Onderhoud

RES

Corporaties in Regionale Energiestrategie

RvC

Raad van Commissarissen

SBE

Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta

SodM

Staatstoezicht op de Mijnen

SUW

Stichting Uithuizer Woningbouwvereniging

SVB

Strategisch Vastgoedbeleid

TCMG

Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen

TVA

Technisch versterkingsadvies

UB

Uitvoeringsbesluit

VA

Versterkingsaanpak

VBS

programma Versterking Bijzondere Situaties

vhe

verhuureenheid

VKB

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VOG

Voorbereidend Overleg Groningen

VTW

Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties

WM

Woongroep Marenland

WRV

Woonruimte verdeelsysteem

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw
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