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1. Inleiding 
 
Voor u ligt de meerjarenbegroting 2022-2026. Deze meerjarenbegroting is gebaseerd op de visie zoals 

verwoord in ons Ondernemingsplan 2019-2022. In de meerjarenbegroting is een financiële prognose tot 

2031 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 2022-2026 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 aantal 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 783 woningen slopen en vervangen door 676 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. Het 

afgelopen jaar is met de collega-corporaties (Kr8) gewerkt aan een samenhangend strategisch 

vastgoedbeleid (SVB). Er zijn medio 2021 398 woningen aardbevingsbestendig. Dit is circa 20,8 % van ons 

te versterken woningbezit. Circa 300 woningen vallen namelijk buiten het versterkingsprogramma. Ook 

aardbevingsbestendige woningen kunnen nog steeds worden geconfronteerd met aardbevingsschade. 

 

Voor de komende begrotingsperiode gaat Woongroep Marenland een sloop-/nieuwbouwprogramma 

uitvoeren, waarbij er ca. 200 woningen gesloopt worden en 60 gebouwd worden in 2022. Het programma 

vloeit voort uit het versterkings-programma. Het is een omvangrijk en belastend programma voor de 
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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.   

 

Naast de versterkingsopgave wordt het planmatig onderhoud en verbetering van ons woningbezit 

uitgevoerd. De verduurzamingsopgave na 2025 is in kaart gebracht en in de begroting doorgerekend 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”. In 

2022 gaan we in het kader van de doorontwikkeling van de organisatie de strategische personeelsplanning 

vormgeven. Openstaande vacatures worden ingevuld. Vanaf 2027 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 2022-2026 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 uitzonderlijke 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, 25 oktober 2021 

 

 

 

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 

en vergrijzing hebben we met een derde 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. In 2022 gaan we werken aan de invulling van het nieuwe ondernemingsplan 2023-2027. 

 

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. Met de op 6 november 2020 gemaakte bestuurlijke 

afspraken tussen het Rijk, de provincie Groningen en de gemeenten in het aardbevingsgebied is er meer 

financiële duidelijkheid gekomen over de versterkingsopgave.  

 

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: 

 
Tabel 2.2.1 Doelstellingen en beoogde resultaten 

 

 

 

  

Nr. Omschrijving Doel Beoogd resultaat 2022-2026 

1 Algehele klanttevredenheid  

(Aedes-benchmark) 

B B 

2 Presteren volgens belanghebbenden 8,0 8,0 Meting 2023 

3 Waardering van de medewerkers 8,0 8,0 

4 Oordeel Aw/WSW positief positief en uit bijzonder 

beheer 

5 Solvabiliteit - DAEB 

LtV - DAEB 

ICR - DAEB 

≥ 20% 

≤ 75%                  

≥ 1,6 

31,4% - 22,8%  

60,9% - 73,0% 

1,6 – 2,0  

6 Bedrijfslasten (Aedes-benchmark) B B 
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2.3  Speerpunten 
Vanuit ons ondernemingsplan zijn onze speerpunten geformuleerd. Over de realisatie hiervan wordt in de 

managementrapportage gerapporteerd. Voor de meerjarenbegroting 2022-2026 richten we ons op de 

volgende acties en doelen in 2022:  

  

 

De gemeenschap en de huurder 

 

 

 

 

 

De veilige en duurzame woning 

 

 

Doelstellingen  Acties 

75% woningbezit valt onder de 

huurtoeslaggrens. 

Inflatievolgend en gedifferentieerd huurbeleid. 

Aandeel klanttevredenheid in Aedes-

benchmark is B of hoger. 

Inzetten van bewonerspanels om participatie te 
vergroten voor een passende woningvoorraad. 

Uitvoering van de versterkingsoperatie 

binnen het sociaal plan. 

Participatie en ondersteuning van huurders bij de 
versterkingsoperatie. 

Verkoop 5 eenheden (DAEB en niet-

DAEB).  

Uitvoeren van het verkoopplan DAEB en niet-DAEB. 

Vastgesteld uitvoeringsplan en 

inrichting van de 

uitvoeringsorganisatie. 

Uitvoeren van het Strategisch Vastgoedbeleid en 
duurzaamheidsbeleid. 

Doelstellingen  Acties 

Onze kwaliteit en prijs dient consistent 

te zijn en te passen bij de vraag van 

(veranderende) doelgroepen. 

 Portefeuilleplan is herijkt en door RvC goedgekeurd.  

 Onderzoek mogelijkheden van assetmanagement, de 
wijze waarop we dit kunnen toepassen en de 
benodigde capaciteit. 

 Kwaliteitsniveaus voor bestaand bezit en 
nieuwbouwwoningen is voor vastgoed en onderhoud 
gedefinieerd. 

 Geüpdatet huurbeleid is beschikbaar (streefhuren, 
huurverhoging, doorbelasting investeringen in 
duurzaamheid). 

Uitvoeren van het 
versterkingsoperatie. 

198 woningen slopen, 62 woningen nieuwbouw, 11 
woningen versterken vanuit het zorgprogramma. 

Uitvoeren van het onderhouds- en 

verbeteringsprogramma op schema. 
 Plannen voor invulling Regiodeal zijn beschikbaar, 

goedgekeurd en daarmee bruikbaar voor 
verwerking in het portefeuilleplan. 

 Onderhoudsprogramma is volledig uitgevoerd. 

 Al ons vastgoed voldoet aan wettelijke vereisten 
inzake brandveiligheid. 

 ZAV beleid en uitvoeringsregels zijn beschikbaar. 

 Medewerkers zijn opgeleid en in staat om zelf 
inspecties m.b.t. conditiemeting uit te voeren. 

Samen met bewoners vaststellen wat 

nodig is voor hun veiligheidsgevoel. 

Veiligheidsgevoel is gemeten en voldoet aan de norm. 
Indien het niet voldoet, dan zijn verbeterpunten 
geformuleerd. 

Uitvoeren van het 

duurzaamheidsbeleid voor de 

voorraad. 

Uitvoeringsplan vastgesteld en top 3 2022 uitgevoerd. 
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De organisatie en de medewerkers 

 

 

 

  

Doelstellingen Acties 

Een optimale compensatie (€ 20 

miljoen - € 35 miljoen). 

Indienen claim waardevermindering bij het Rijk. 

Positief oordeel van de accountant. Continue verbeteren van processen en systemen. 

Medewerkerstevredenheid is > 8. Uitvoeren van het duurzaam personeelsbeleid. 
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3. Externe ontwikkelingen 
 

3.1 Politieke en economische situatie 
Door de pandemie zitten we sinds medio maart 2020 in een uitzonderlijk situatie. Het normale leven hield 

op te bestaan en er moesten ingrijpende maatregelen worden genomen zonder helder zicht op de uitkomst. 

We zijn daarmee in een transitiefase terecht gekomen, waarbij een beroep wordt gedaan op ons vermogen 

ons aan te passen. Hoewel is gevreesd voor een daverende dreun voor de wereldeconomie, is dat met 

behulp van coronasteun door overheden voorkomen. De economie floreert en we hebben met de laagste 

werkloosheid te maken sinds de start van de crises in 2008.  

 

Na een maandenlange impasse lijkt een doorbraak aanstaande in de vastgeroeste kabinetsformatie. Onder 

druk van dreigende verkiezingen onderhandelen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie over een doorstart van 

de huidige coalitie. 

 

3.2 Ontwikkelingen in de sociale volkshuisvesting 
 

Actieagenda Wonen: samen werken aan goed wonen 

Versnelling van de woonopgave kan alleen plaatsvinden als er samenspel is tussen alle partijen en tussen 

regionale kennis, regionale en provinciale regie, nationale regelgeving, voldoende instrumenten en 

financiële investeringen. Een gezamenlijke aanpak brengt met zich mee dat er op de hele woningmarkt in 

samenhang wat gebeurt. Vanuit die gedachte heeft Aedes samen met 33 partners de Actieagenda Wonen 

opgesteld, die het nieuwe kabinet zo in het regeerakkoord kan opnemen. De organisaties zijn allemaal 

actief op het brede werkveld van het wonen, bouwen en op het werkveld van zorg en ondersteuning.  

 

Het gaat om een ambitieus maar haalbaar woningbouwprogramma. Met stevige investeringen in 

verduurzaming. Met meer samenwerking van instanties, zorgprofessionals en vrijwilligers in kwetsbare 

wijken. Meer mogelijkheden om woonwensen te realiseren. Meer keuzemogelijkheden voor ouderen en 

startmogelijkheden voor jonge mensen. En met extra maatregelen, zodat woonlasten betaalbaar zijn voor 

mensen. In 10 jaar tijd gezamenlijk honderden miljarden euro’s investeren in wonen en woonomgeving. 

Dat leidt tot een forse economische impuls en direct en indirect tot aanzienlijke werkgelegenheidsgroei. 

Hoognodig na de coronacrisis.  

 

Iedereen in Nederland moet in een huis kunnen wonen dat bij hem of haar past. Jong of oud, alleenstaand 

of samenwonend, autochtoon of nieuwkomer. Wonen is voor iedereen een noodzakelijke basis in zijn of 

haar leven. De urgentie is hoog, te veel mensen ervaren het dagelijks. Kortom: er liggen flinke opgaven om 

ervoor te blijven zorgen dat iedereen in Nederland goed kan wonen. Helaas is er om verschillende redenen 

een groot woningtekort ontstaan. Eerdere prognoses voorzagen onvoldoende de effecten van een 

groeiende bevolking, kleiner wordende huishoudens, langer zelfstandig wonende ouderen en immigratie 

(statushouders en arbeidsmigranten). Meer mensen die eerder in instellingen verbleven, wonen nu 

zelfstandig. Bezuinigingen en beleidswijzigingen leidden er tijdens de kredietcrisis toe dat de vraag naar 

woningen tijdelijk sterk terugviel. Plannen werden geschrapt, waardoor bouwcapaciteit wegvloeide. 

Daardoor moeten nu veel mensen lang wachten op een huis. Starters komen in de knel omdat ze geen 

betaalbaar huis kunnen vinden. De doorstroming stokt, waaronder ouderen die hun woning niet doorgeven 

aan de jongere generatie bij gebrek aan passende woningen. De schaarste heeft een prijsopdrijvend effect. 

Noodgedwongen worden levensbeslissingen uitgesteld. Doorstroom vanuit zorgorganisaties stuit op lange 

wachtlijsten. Voor kwetsbare mensen met psychische problematiek stagneert hun herstel. Het aantal dak- 

en thuislozen verdubbelde in de afgelopen tien jaar. 

 

Maar dat is nog niet alles. Wijken en buurten in heel Nederland gaan achteruit, waardoor onveiligheid, 

verloedering en ondermijning op de loer liggen. Kwetsbare bewoners en ouderen wonen vaker zelfstandig 

in de buurt, maar krijgen niet altijd de zorg of ondersteuning die ze nodig hebben. Door gebrek aan sociale 

infrastructuur en de uitdagingen in de fysieke infrastructuur staat de leefbaarheid onder druk in zowel 

steden als in dorpen, niet alleen in de Randstad maar ook daarbuiten. In onze regio hebben we behoefte 

aan maatwerkoplossingen als transformaties en woningen die passen bij de ontwikkeling van dorpen en 

gemeenschappen.  
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Daarnaast ligt er de opgave om de Nederlandse woningvoorraad te verduurzamen en we willen de ambities 

van het Klimaatakkoord realiseren. De urgentie is hoog, te veel mensen ervaren het dagelijks. Kortom: er 

liggen flinke opgaven om ervoor te blijven zorgen dat iedereen in Nederland goed kan wonen. Er zijn 

voldoende analyses van oorzaken. De Actieagenda Wonen is bedoeld om die uitdagingen aan te pakken. 

Een goed functionerende woningmarkt is van groot belang voor de Nederlandse economie. Een goed 

woonklimaat is cruciaal voor het welzijn van iedereen.  

 

Mensen moeten perspectief geboden worden. Perspectief op een koop- of huurhuis dat bij hen past in een 

buurt waarin ze zich thuis en welkom voelen. Een huis dat ze kunnen betalen en dat energiezuinig is. Maar 

het gaat niet alleen om de stenen, maar ook om het sociale aspect. Dus ook perspectief bieden op de 

aandacht en zorg thuis in de wijk. Op een leefbare, zorgzame en veilige buurt. Bewoners moeten erop 

kunnen rekenen dat hun woonlasten betaalbaar blijven.  

 

Campagne: ‘Het landelijk woonbeleid is scheef, zet dat recht’ 

Woongroep Marenland heeft met veertig woningcorporaties in Noord- en Oost-Nederland een dringend 

beroep aan Den Haag gedaan. ‘Onze regio heeft te maken met eigen uitdagingen, die vragen om andere 

oplossingen dan het landelijke beleid dat is gericht op bouwen, bouwen, bouwen. In Noord- en Oost-

Nederland is echter op langere geen woningtekort. De vraag naar geschikte huizen voor jongeren, 

gezinnen en senioren stijgt, maar tegelijkertijd daalt het voorzieningenniveau. Als corporaties hebben we 

onvoldoende middelen en mogelijkheden om bestaande woningen aan te passen en noodzakelijke 

investeringen te doen in buurten, wijken en dorpen. Daarom is het motto van de medio 2021 gestarte 

campagne: ‘Het landelijk woonbeleid is scheef, zet dat recht’. De boodschap van de deelnemende 

corporaties aan Den Haag wordt hieronder in het kort weer gegeven. 

 

Huizen voor verschillende doelgroepen 

‘In onze regio, waar ruim drie miljoen mensen wonen, staan woningcorporaties voor specifieke uitdagingen. 

Op veel plekken dreigt leegstand. Het zorgstelsel is veranderd: steeds meer kwetsbare mensen blijven 

zelfstandig wonen, terwijl de woningen en voorzieningen hier vaak niet op voorbereid zijn. Ook moeten we 

mensen met een laag inkomen een passende en betaalbare woning kunnen bieden. Het antwoord op de 

wooncrisis in ons gebied is niet méér bouwen, maar ánders en flexibel bouwen. We hebben huizen nodig 

die geschikt zijn voor meerdere doelgroepen. Nu en over twintig jaar.’ 

 

Leefbaarheid 

‘Als corporaties voelen we ons ook verantwoordelijk voor de woonomgeving van onze huurders. We willen 

daarom niet alleen investeren in stenen, maar juist ook in leefbaarheid. En die staat in onze regio onder 

druk. Het voorzieningenniveau daalt en het voortbestaan van ontmoetingsplekken is onzeker. Straten en 

buurten gaan hierdoor achteruit. Verpaupering ligt op de loer. Geef ons de ruimte om te investeren in 

leefbaarheid.’ 

 

Beleidsruimte 

‘We doen wat we kunnen en zoeken volop de samenwerking met lokale en regionale partners. Maar onze 

middelen en mogelijkheden schieten tekort. De wooncrisis in ons gebied kunnen we alleen bestrijden als 

Den Haag ons meer ruimte geeft. Geef ons beleidsruimte en maak het mogelijk dat we regionaal en lokaal 

maatwerk kunnen leveren. Maak het mogelijk dat alle huurders in Noord- en Oost-Nederland – van nul tot 

honderd – prettig, en veilig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. 

 

Investeringscapaciteit/verhuurdersheffing 

Woningcorporaties komen de komende vijftien jaar € 30 miljard tekort voor de bouw en verduurzaming van 

woningen. Aedes voorspelt dat de eerste corporaties over drie 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.  

 

Intussen heeft de Kamer besloten de het belastingplan 2022 aan te passen. De verhuurdersheffing wordt 

met € 500 miljoen verlaagd in combinatie met prestatieafspraken betreffende woningbouw en 

verduurzaming. 
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3.3 Landelijke ontwikkelingen 
 

3.3.1 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. Veel regels over details zijn geschrapt 

of eenvoudiger gemaakt. Met name het toezicht wordt flexibeler. Een groot aantal goedkeuringsvereisten 

vooraf wordt vervangen door verantwoording achteraf. Limitatieve lijsten met geboden en verboden zijn 

omgezet in principes. Zo wordt de wet ook toekomstbestendiger gemaakt. De aangepaste Woningwet kan 

pas in werking treden als het Besluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting (BTIV) is afgerond. Het besluit 

wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De verwachting is dat de gewijzigde Woningwet en 

het BTIV per 1 januari 2022 in werking kunnen treden. 

 

3.3.2 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 2021 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.  

 

Omgevingswet 

Per 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gelijktijdig 

in werking treedt in werking. Gezamenlijk zorgen de Omgevingswet en de Wkb voor de grootste wijzigingen 

in de bouwregelgeving ooit. Niet alleen wat betreft vergunningverlening en handhaving, maar ook wat 

betreft aansprakelijkheid. In de Omgevingswet gaan 26 wetten op het gebied van het omgevingsrecht op. 

De Omgevingswet knipt de omgevingsvergunning voor bouwen in tweeën: de omgevingsvergunning voor 

de (technische) bouwactiviteit en de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit. De gemeente 

toetst de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit aan de bouwtechnische voorschriften 

uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl; de opvolger van het Bouwbesluit 2012). En toetst de 

omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit aan het omgevingsplan (de opvolger van het 

bestemmingsplan). 
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3.3.3 Ontwikkelingen in de zorg 
In de vernieuwingsagenda van Aedes is “wonen met zorg” als een 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. 

 

3.3.4 Ontwikkelingen in energie/klimaat 
Woningcorporaties zijn al langer bezig met het verduurzamen van hun woningen en lopen daarbij voorop. 

Zo leveren corporaties in het kader van klimaatrisico’s 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 2022 is een gemiddeld energielabel B en uiterlijk 

2050 zijn de woningen CO2-neutraal. 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.   
 

3.4 Regionale ontwikkelingen 
 

3.4.1 Wonen en leefbaarheid 
De woningmarktontwikkeling en de aardbevingsproblematiek hebben beide hun invloed op de leefbaarheid 

van het gebied waar onze corporatie werkzaam is. We spelen daarop in door de samenwerking te zoeken 

met de zeven andere corporaties in dit gebied, samen vormen we de Kr8. De samenwerking moet onder 

andere resulteren in een gezamenlijke visie op de regio en een efficiënte inzet van middelen. In 2021 zijn 

de portefeuillestrategieën op elkaar afgestemd en is een gezamenlijke voorkeursstrategie uitgewerkt. Dit 

is het beginpunt voor een structurele afstemming. 

 

3.4.2 Economische situatie Eemsdelta 
De Eemsdelta is een regio en samenwerkingsverband in de provincie Groningen en omvat de gemeenten 

Eemsdelta en de gemeente Het Hogeland. 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. Die trend zet zich voort: vooral de ontwikkeling van groene chemie, offshore 

windenergie en de behoefte aan grote datacenters leiden tot aanhoudende groei. In het kielzorg van deze 

investeringen ontstaan voor het MKB in de Eemsdelta, zoals facilitaire en industriële dienstverleners of de 

transportsector.  

 

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. De verwachting is dat het structureler 

thuiswerken blijvend voet aan de aarde krijgt en nieuwe mogelijkheden schept 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. 
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3.4.3 Aardbevingsdossier 
Het aardbevingsdossier bepaalt de komende jaren, net als de afgelopen jaren, sterk de bedrijfsvoering van 

Woongroep Marenland.  

 

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 2021 is tot nu toe het tij nog niet gekeerd. 

Zo heeft de Nationaal Coördinator Groningen tot en met 31 augustus 2.087 woningen versterkt 

(werkvoorraad 26.856). Dit zorgt voor ontevredenheid bij provincie en gemeenten, de Tweede Kamer, en 

natuurlijk de bewoners.  

 

Tijdens de behandeling van de Plannen van Aanpak voor de versterking spraken de gemeenteraden medio 

2021 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. 

 

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. De toevoeging zal op het gebied van verbetering van bestaande bouw plaats vinden. De 

financiële middelen vanuit blok E1 worden ingezet bij planmatig onderhoud en woningverbetering. 

 

3.5 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 heeft grote impact op de bouw, de woningmarkt en de invulling van vacatures.  

 Extern beleid raakt ons slagvermogen. 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 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 
In ons werkgebied wonen naar verhouding relatief veel mensen met een laag inkomen die afhankelijk zijn 

van een huurwoning. Woongroep Marenland onderkent dat te hoge huren een gevaar vormen voor de 

betaalbaarheid en verhuurbaarheid van onze woningen. Wij streven naar een rechtvaardig huurbeleid waar 

rekening gehouden wordt met zowel de huur- als ook de energielasten. 

 

4.1.1 Wat gaan wij doen? 
In 2022 ontwikkelen we nieuw huurbeleid waarin we naast het streefhuurbeleid ook de kaders t.a.v. 

huurverhoging bij woningverbetering en voor de jaarlijkse huurverhoging vastleggen. In de begroting wordt 

rekening gehouden met een huurverhoging conform inflatie, waarbij wordt afgetopt op huurtoeslaggrenzen. 

Wij rekenen voor huurharmonisatie bij mutatie met een gemiddelde verhoging van 0,25%. Het is nog niet 

bekend welke lijn de overheid voor 2022 hanteert. 

 

4.1.2 Passen toewijzen 
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. 

 

4.2 Leefbaarheid, veilig wonen en participatie  
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 verhoogd het risico op 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 werken samen met bewonersgroepen en met professionele partners. Zo willen we lokale initiatieven 
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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. 

 

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. 

 

Bij sloop/nieuwbouwprojecten vanuit de versterkingsopgave worden de bewoners vanaf het begin 

betrokken. De betrokkenheid betekent dat we voldoende en tijdig informeren over het proces en voldoende 

keuzes en opties aanbieden als het gaat om woningtypes of indeling en inrichting van de woning en de 

omgeving. We realiseren ons dat niet alle wensen ingewilligd kunnen worden en stellen daarom duidelijke 

kaders. Dit is van het belang voor de bewoners, zodat de verwachtingen goed gemanaged worden. 

 

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. We participeren in projecten zoals 

buurtbemiddeling en de Voorzieningenwijzer. 

 

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 
 

5.1 Inleiding  
 

Om tot de realisatie van de strategische thema ‘de veilige en duurzame woning’ te komen, is nodig dat 

Woongroep Marenland grip heeft en houd over haar opgave. Dit krachtenveld lijkt in twee delen te zijn 

gesplitst, waarbij we het gebied van ‘in control‘ en het gebied van ‘trefzeker meebewegen‘ kunnen 

onderscheiden. Waar we ‘in control‘ over kunnen zijn, zijn onze projecten die reeds gedefinieerd zijn, het 

verbeterproject Tobias AX Projects, formatie en ontwikkeling van personeel en duidelijke sturing op de 

prestaties van het team. 

 
Er is ook een gebied, waarbij de externe krachten zodanig sterk zijn, dat we niet altijd de loop der zaken 

kunnen beïnvloeden. In deze ruimte dient Woongroep Marenland zich volledig in te spannen om mee te 

bewegen en haar strategische doelstellingen ondanks deze krachten te realiseren. Een grote uitdaging 

voor 2022 is het behoud en verder uitbouwen van de formatie.  

 

In 2021 zijn er veel personeelswisselingen geweest waarvan enkele binnen het programmateam. Zo zijn 2 

woonconsulenten vertrokken en vervangen door 2 nieuwe collega’s en zijn er 2 nieuwe projectleiders en 

coördinator planmatig onderhoud in dienst getreden. Om de opgave te realiseren is er nog een vacature 

voor projectleider die ingevuld dient te worden, zodat de opgave 2023 kan worden voorbereid. 

 

De uitdaging voor 2022 is het verder bouwen aan de ontwikkeling en samenwerking, niet alleen binnen het 

team maar ook met de andere collega’s van Woongroep Marenland. Adequate ondersteuning vanuit de 

afdeling bedrijfsvoering is hierbij essentieel. Verder wordt ook een IT-project, gericht op 

projectadministratie, geïmplementeerd. Naar verwachting in 2022 kunnen de wijzigingen in de praktijk 

worden gebracht waardoor de datakwaliteit en rapportage m.b.t. financiële kant van de projecten en 

planning aanzienlijk verbeterd worden.  

 

In het jaarplan 2022 staat het nadere ontwikkelen van kennis en kunde, via leergangen o.g.v. juridische 

zaken, communicatie en projectmanagement voor afdeling Vastgoedbeheer en het Programmateam 

centraal. De samenwerking met andere corporaties wordt uitgebreid. 
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5.2 Afstemming met de Kr8-corporaties 
In 2020/2021 hebben de Kr8-corporaties gewerkt aan een gezamenlijk afgestemde portefeuillestrategie 

voor het Kr8-gebied, waar krimp en aardbevingen samenkomen. Het doel hiervan was om de individuele 

strategieën van de 8 corporaties met elkaar uit te lijnen, zodat zij opgeteld optimaal bijdragen aan het veilig 

en stabiel wonen in de Kr8-regio. Of anders gezegd: niet contrair zijn met elkaar zodat het risico bestaat 

dat corporaties elkaar in de uitvoering tegenwerken. 

 

De Kr8-corporaties hebben daartoe een gezamenlijke visie op de regio ontwikkeld en gezamenlijke 

doelstellingen geformuleerd, als basis voor de afgestemde portefeuillestrategie. Iedereen heeft de 

afgestemde portefeuillestrategie mee terug genomen naar de eigen organisatie en verfijnd naar de eigen 

strategie, beleid en plannen voor de Kr8-regio. Kr8 vindt het belangrijk dat iedere corporatie zelf 

verantwoordelijk is voor de bijdrage aan de gezamenlijk afgestemde portefeuillestrategie, waarvan de 

richting jaarlijks via een afgestemd proces wordt herijkt.  

 

Uit de afstemming komt naar voren dat binnen het Kr8-gebied met een totaal van 11.500 

corporatiewoningen er in 2025 een tekort ontstaat aan woningen en dat dit tekort in 2035 omslaat naar een 

overschot. Het tekort in 2025 is circa 500 woningen en betreft woningen voor grotere huishoudens. In 2035 

wordt dit eerdere tekort omgezet in een overschot in 2035 van circa 500 woningen. Bij de kleine 

huishoudens is het beeld net andersom, eerst een overschot daarna een tekort. 

 

Ook blijkt dat door de continue toevoeging van kwaliteit door sloop/nieuwbouw en woningverbetering het 

aantal goedkope en betaalbare woningen afneemt. Denklijnen voor het inspelen op deze trend worden niet 

alleen gezocht in vastgoedingrepen, maar ook in het sturen met beleid. Woongroep Marenland speelt op 

deze uitkomsten in door in de komende jaren de niet-aardbevings-gerelateerde sloop van woningen uit te 

stellen. 

 

5.3 Proces woningportefeuille en opgave 
Wij onderzoeken regelmatig hoe zich onze woningportefeuille in de toekomst moet ontwikkelen. Dit vertalen 

we naar een wensportefeuille met kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen. Onze huidige 

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. 

In 2021 hebben we een portefeuilleplan uitgewerkt die door de RvC vastgesteld is. In 2022 herijken wij het 

plan op basis van de nieuwe woonvisie Eemsdelta, de ontwikkelingen in Kr8 en nieuwe inzichten uit het 

versterkingsprogramma. De wensportefeuille en het portefeuilleplan van Woongroep Marenland worden in 

een cyclus van 4 jaar geactualiseerd of vaker indien nodig. In 2022 vindt een actualisatie plaats op basis 

van het nieuwe woningmarktonderzoek in de gemeente Eemsdelta en de verdere afstemming binnen de 

Kr8-corporaties.  

 

5.3.1 Onze opgave 
Komende jaren gaan we door met zowel sloop, nieuwbouw als versterken van sociale huurwoningen. 

 

5.3.2 Investeringsprogramma sociale huurwoningen  
 

Er zijn enkele marktontwikkelingen die een stempel op onze opgave drukken. Dit zijn:  

 Stijgingen prijzen van bouwmaterialen en arbeid. 

 Beschikbaarheid van personeel (projectleiders zijn schaars). 

 Aanpassingen van bouw en regelgeving. 

 

Door de ontwikkelingen binnen de versterkingsoperatie zoals nieuwe regels van de NCG m.b.t. 

besluitvorming of nieuwe regelingen is er sprake van planningen die niet betrouwbaar zijn. Dat vraagt 

nadere toelichting. 

 

Er is een nieuwe manier van werken, waarbij de gemeente de prioriteiten en volgorde van onderzoek en 

inspectie bepaald. Deze prioriteiten liggen niet altijd in lijn met de voorbereidingen en planningen van 

Woongroep Marenland. Daarnaast zijn er nieuwe beoordelingsmanieren, zoals de typologieaanpak 
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geïntroduceerd. Meer woningen zullen via deze methode getoetst worden. De verwachting is dat de 

versterking minder vaak en minder ingrijpend gaat plaats vinden. 

 

Tegelijkertijd is de besluitvorming van de NCG veranderd, waardoor Woongroep Marenland nu 

versterkingsbesluiten nodig heeft om de financiële bijdrage te verkrijgen. Deze manier van werken is bij de 

NCG in ontwikkeling. Na 1 jaar ontwikkeling is nog geen project die via deze route de financiering heeft 

verkregen. 

 

Omdat de seismische dreiging afneemt en de financiële bijdrage voor versterking kleiner wordt, zal 

Woongroep Marenland vaker tot versterking van bestaande bouw overgaan. Woongroep Marenland 

anticipeert op deze ontwikkelingen en stelt het volgende programma voor komende jaren op. 

 

Hieronder treft u een overzicht van de geplande oplevering nieuwbouwprojecten. 
 

 

 

5.3.3 Versterkingsprogramma zorgwoningen en scholen 

 

 
 

In 2025 verwachten wij bovenstaand versterkingsprogramma af te ronden. 

 

2022 2023 2024 2025 2026

1 10006 De Kamp te Spijk Spijk 6

2 10008 Eendracht. Batch | 1588 Appingedam 12

3 10009 Zr. Kortestraat Roodeschool Roodeschool 4

4 10011 38 woningen 't Zandt en Zeerijp t Zandt en Zeerijp 26 12

5 10018 Opwierde Zuid Opwierde Zuid 1

6 10019 G.v.Saksenlaan (galerijflat) Appingedam 12

7 10020 Mr. Borgesiusstraat |Batch 1588 Appingedam 0 22 0 0 0

8 10021 Middelstum Korenlaan Vlaslaan Middelstum 15 22

9 10035 Arp Schnitgerhof Uithuizen 10

10 10036 Noorderpoort. Batch 1588 Appingedam 37

11 10037 Hart van Opwierde Appingedam 3 44

12 10039 Bronswoningen Appingedam 12

13 10040 A.Eppenstr | Batch 1588 Appingedam 0 0 30 0 0

14 10042 KtLaan|Patrimstr.| Batch 1588 Appingedam 24

15 10043 AT.Voslaan | Batch 1588 Appingedam 22

16 10044 GvSaksenlaan | Batch 1588 Appingedam 19

17 10046 Hofjes | Batch 1588 Appingedam 12 16 38 37

18 10047 Deelgebied 5 NB_PV+GR_Prog_Batch Appingedam 35 57

19 10048 Middelstum ZuidOost Middelstum 15 17

20 510062 terug bouwen Complex 3 woningen Appingedam 57 39

21 510064 Hippolituslaan Middelstum 20

62 139 202 160 113

Projecten nieuwbouw

Totaal nieuwbouw

Zorg-en scholenprogramma 2022 2023 2024 2025

1 9.0008 Zorg Gildenhof Appingedam, de Riepe Appingedam 8

2 9.0009 Zorg Gockingahof Appingedam 35

3 9.0010 Zorg Bruggenhoofd Appingedam Appingedam 44

4 9.0011 Zorg Stationsweg Appingedam Appingedam 2

5 9.0012 Zorg Klinkhamer Uithuizen Uithuizen 23

6 9.0013 Zorg Midlistheem Middelstum Middelstum 8

7 9.0014 Zorg Woonhaven Appingedam Appingedam 36

8 9.0015 IKC Olingertil Appingedam 1

9 9.0016 IKC Opwierde Appingedam 1

11 59 52 36
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5.3.4 Sloopprogramma  
Het sloopprogramma voor de eerstkomende vijf jaar ziet er als volgt uit: 

 

 
 

 

5.3.5 Programma woningverbetering  
Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van woningverbetering van de woningen in blok 

E1. Deze woningen bevinden zich in het versterkingsgebied, maar vallen buiten de versterkingsoperatie. 

In 2022 zal nieuwe prioritering van projecten plaatsvinden, waardoor de planning mogelijk aangepast wordt. 

Woongroep Marenland hanteert als uitgangspunt om de combinaties tussen blokken E, A en C te maken, 

om op deze manier haar voorraad te verbeteren. Daarbij blijft het belangrijk om de beschikbare middelen 

van blok E, daar waar mogelijk, ten behoeve van planmatig onderhoud, woningverbetering en woning 

verduurzaming in te zetten. De mogelijke wijzigingen in het programma worden middels rolling forecast 

ofwel herijking SVB doorgerekend. 

 

5.3.6 Onderhoud 

De onderstaande tabel bevat de projecten die per jaar opgeleverd worden. 
 

 
 

Tabel 5.3.6  Verdeling onderhoudsuitgaven 

 

Planmatig onderhoud  

De uitvoering van het regelmatig terugkerende onderhoud gebeurt op basis van onze meerjarenonder-

houdsplanning, de bevindingen uit ons dagelijks onderhoud en de jaarlijkse inspecties. De werkzaamheden 

bestaan hoofdzakelijk uit onderhoudswerkzaamheden voor het in stand houden en de verhuurbaarheid van 

ons woningbezit. 

 

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. 

 

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. 

 

5.3.7 Verkoop DAEB en 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 een aanvaardbare prijs. We 

verkopen geen DAEB-bezit die onderdeel zijn van het versterkingsprogramma. In de meerjarenbegroting 

is gerekend met de verkoop van vijf eenheden per jaar. 

  

Gemeente 2022 2023 2024 2025 2026

Eemsdelta 198 146 304 72 53

Het Hogeland 10

Totaal 198 156 304 72 53

Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 Totaal

Klachten- en mutatieonderhoud 1.300.545 1.298.518 1.299.311 1.325.758 1.382.938 6.607.070

Contractonderhoud 801.239 686.734 633.067 673.062 691.259 3.485.361

Brandveiligheid 60.972 0 0 0 0 60.972

Planmatig onderhoud 2.003.253 1.233.953 852.938 1.290.749 674.788 6.055.681

BKT+Kozijnvervanging 738.778 3.940.032 1.549.609 950.693 2.806.859 9.985.971

Bijdrage VvE 293.145 293.054 290.322 287.080 281.999 1.445.600

Ingerekende regiodeal (subsidie) -268.377 -2.073.447 0 0 0 -2.341.824 

Totaal 4.929.555 5.378.844 4.625.247 4.527.342 5.837.843 25.298.831
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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 2021 zijn positieve ontwikkelingen zichtbaar, welke we uiteraard gaan 

continueren. 

 

In paragraaf 2.3 staan de speerpunten uit ons ondernemingsplan voor 2019-2022. Jaarlijks herijken we 

onze doelstellingen en ambities. Onze centrale doelstelling is “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 daaraan bij. 

 

Ons maatschappelijk speelveld blijft echter zodanig in beweging waardoor inlevings- en 

aanpassingsvermogen belangrijke competenties zijn. Ons handelen is in 2022 primair gericht op: de 

realisatie van de versterkingsopgave, grip op de financiële sturing en ontwikkeling van de organisatie. 

 

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.  

 

Het WSW heeft aangegeven dat, zolang we blijven voldoen aan de uitgangspunten van ons herstelplan, 

de verplichtingen voor de versterkingsoperatie worden gerespecteerd en daarmee borging wordt verleend 

voor het aantrekken van additionele financiering. Belangrijke element voor het herstelplan is dat we in het 

ondernemingsplan een duidelijke koers hebben neergelegd. Naarmate de tijd vordert, ontstaat meer 

duidelijkheid en zal het risicoprofiel automatisch afnemen. We voeren periodiek overleg met het WSW 

omtrent de voortgang van de versterkingsoperatie. 

 

We voldoen vanaf 2019 aan de normen voor de vermogens gerelateerde ratio’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 van voldoende omvang. Op basis van de ontwikkelingen bij Woongroep Marenland laten 

de vermogens gerelateerde kengetallen de volgende trend zien:  

 
Tabel 6.2.1  Kengetallen Woongroep Marenland 

 

 
 

De verbetering van de vermogens gerelateerde kengetallen aan het begin van de planperiode wordt 

veroorzaakt door een stijging van de marktwaarde en daarmee tevens de beleidswaarde van ons vastgoed 

in combinatie met vertraging binnen het versterkingsprogramma, waardoor tot op heden minder externe 

financiering hoefde te worden aangetrokken. 

 

Op termijn zien we echter een verslechtering van de vermogens gerelateerde kengetallen ten opzichte van 

de waarden uit het herstelplan. De oorzaak is drieledig: 

LTV 2022 2023 2024 2025 2026

Herstelplan WSW 70,3% 65,8% 63,5% 60,1% 58,8%

Begroting 2022 58,6% 57,8% 68,2% 70,4% 70,9%

Afwijking -11,7% -8,0% 4,7% 10,3% 12,1%

Solvabiliteit 2022 2023 2024 2025 2026

Herstelplan WSW 27,5% 32,9% 36,2% 39,8% 41,4%

Begroting 2022 31,4% 27,9% 23,0% 21,8% 22,7%

Afwijking 3,9% -5,0% -13,2% -18,0% -18,7%
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 Lagere toename van de beleidswaarde, door verandering van de richtlijnen in de leidraad van de Aw. 

Voorheen steeg de beleidswaarde met inflatie, terwijl het uitgangspunt nu is vastgesteld op een stijging 

met de inflatie minus 1,5%, vanwege veroudering van het bezit; 

 Het naar voren halen van investeringen en daardoor ook vervroegd slopen van woningen, waardoor 

additionele externe financiering eerder noodzakelijk blijkt en verliezen (ORT’s) eerder ten laste van het 

eigen vermogen worden gebracht; 

 Hogere uitgaven voor woningverbeteringen en onderhoudskosten.  

 

We verwachten ons versterkings- en verduurzamingsprogramma uit te kunnen voeren binnen het huidige 

toetsings-/financieel-kader van de externe toezichthouder, maar ook binnen de normen die wij zelf stellen 

aan deze ratio’s. Bij bovengenoemde LtV en solvabiliteit is nog geen rekening gehouden met de mogelijke 

vergoeding voor waardevermindering, welke wij nog steeds inschatten op minimaal € 20 miljoen.   

 

6.3 Ontwikkeling van de organisatie 
Om invulling te geven aan de versterkingsoperatie is de organisatie van Woongroep Marenland als volgt 

ingericht: 

 
Figuur 6.3.1  Organogram Woongroep Marenland  
 

 
 

 
De organisatie (formatieplaatsen) bestaat ultimo 2021 uit 42,9 fte, waarvan 33,3 fte in loondienst, 

aangevuld met 9,6 interim medewerkers. De verwachting is dat de versterkingsoperatie tot en met 2027 

duurt. In de meerjarenbegroting is vanaf 2028 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. Dit is mede noodzakelijk, daar de omvang 

van ons kantoorpand onvoldoende is om een werkplek voor alle medewerkers te faciliteren.  

 

We merken krapte op te arbeidsmarkt, wat zich vertaalt in het hoge aantal interimmers per ultimo 2021. In 

2022 geven we vorm, onder leiding van de nieuw aan te trekken HRM adviseur, aan een strategisch 

personeelsplan om onze kwetsbaarheid met betrekking tot de werving en behoud van medewerkers te 

beperken. 
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6.4 To be in control 
Al geruime tijd zijn we bezig om meer in control te raken. Grillige externe ontwikkelingen en personele 

ontwikkelingen welke zich binnen de organisatie de afgelopen twee jaar hebben afgespeeld, hebben 

indringend de aandacht gevestigd op de noodzaak tot een verdere professionalisering en control.  

 

Het financieel proces is op dit moment niet voldoende op orde, mede vanwege onvoldoende verbinding 

tussen de afzonderlijke eenheden binnen de organisatie. Dit is veroorzaakt door: 

 nog onvoldoende visie op control, waardoor deze functie niet helder is belegd binnen de organisatie; 

 vele ad hoc opdrachten en incidentele projecten welke het proces verstoren; 

 inefficiëntie in een aantal financiële processen, zoals planning en control cyclus, crediteurenproces; 

 kwaliteit informatievoorziening en inefficiënte/arbeidsintensieve wijze waarop informatie tot stand komt; 

 de afdeling Bedrijfsvoering: 

 kwetsbare bezetting, onvoldoende achtervang, afhankelijkheid van derden; 

 te hoge werkdruk; 

 onvoldoende structuur en sturing; 

 onvoldoende tussentijdse interne controle; 

 gebrek aan verbinding en samenwerking 

 

Alle benodigde tools zijn aanwezig om de organisatie in control te brengen. Het is zaak om een juiste 

verbinding aan te brengen tussen alle eenheden, te weten afdelingen, medewerkers, processen en 

systemen. Enerzijds dient de financiële functie verder geïntegreerd te worden in de bedrijfsvoering, 

anderzijds dient de organisatie interne beheersing meer als gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te 

ervaren. Hiervoor moeten de juiste competenties worden georganiseerd. 

 

Het ambitieniveau van Woongroep Marenland voor de komende jaren is erg groot. De omgeving waarin 

we deze ambitie dienen te realiseren is dynamisch. Op deze dynamiek dienen we te kunnen anticiperen 

om de organisatie op koers te houden. We moeten flexibel kunnen schakelen wanneer de omstandigheden 

veranderen. Dit vereist: 

 tijdige en juiste stuurinformatie omtrent de ontwikkeling van onze financiële positie en verdienmodel; 

 een groot schakelniveau van management (besluitvorming) en medewerkers; 

 efficiënte bedrijfsprocessen waardoor voor management en medewerkers de ruimte wordt gecreëerd 

om invulling te kunnen geven aan de voorgaande vereisten; 

 het tot stand brengen van noodzakelijke verbindingen binnen de gehele organisatie.  

 

Het voorgaande kan uitsluitend worden gerealiseerd, wanneer we “in control” zijn en control daarmee 

geïntegreerd is binnen onze bedrijfsprocessen. Control helpt het management bij de realisatie van de 

organisatie doelstelling. 

 

6.4.1 Maatregelen 
De belangrijkste aandachtgebieden van de financiële functie vormen de financiële positie (voldoen aan de 

financiële ratio’s), planning & control (sturen en verantwoorden), risicomanagement, financiering (sturen op 

kasstromen), project control, automatisering & informatisering, fiscaliteit en wet- en regelgeving. De 

afdeling Bedrijfsvoering heeft een spilfunctie bij de invulling van deze aandachtsgebieden. 

 

We merken op dit moment, dat de aandacht welke wordt besteed aan deze aandachtsgebieden niet in 

balans is. Daarnaast is sprake van (te) veel ad hoc werk, is het werk niet op een gewenste wijze binnen de 

afdeling verdeeld en bestaat onduidelijkheid omtrent verantwoordelijkheden waardoor medewerkers niet 

op resultaten (kunnen) worden aangesproken. Dit resulteert in inefficiëntie en achterstanden binnen het 

financiële proces, waardoor de tijdige oplevering van producten en een professionele en structurele 

invulling van de belangrijkste aandachtsgebieden in het gedrang komt. Om het bovenstaande op te lossen 

zijn voor 2022 onderstaande maatregelen geformuleerd, welke deels al in 2021 in gang zijn gezet. 

 

Planning & Control – “in control komen” 

Om de doelstellingen van de organisatie te realiseren moeten de middelen zo efficiënt en effectief mogelijk 

worden ingezet. Daarbij zijn heldere en meetbare doelstellingen van belang, maar ook goede 

werkafspraken in de vorm van procedures en een optimale informatievoorziening. Dit resulteert voor 2022 

in de volgende actiepunten: 
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 We implementeren de adviezen uit het door BMC in 2021 verrichte onderzoek naar de kwaliteit van de 

planning & control cyclus en de daaruit voortvloeiende sturing- en verantwoordingsinformatie. Dit leidt 

tevens tot een beoordelen van de vorm en inhoud van onze tertiaalrapportage; 

 We formuleren een visie op control. Een scheiding tussen financial- en business lijkt hierbij wenselijk, 

waarvoor we de taakverdeling binnen het team Planning & control herijken. Daarnaast heeft, mede 

vanwege het grote ambitieniveau, projectcontrol een prominente plaats binnen de organisatie, gericht 

op het continue verbeteren van onze projectbeheersing; 

 We stellen een integraal controlplan op met controle en beheersingsmaatregelen. Het controlplan levert 

middels een gezamenlijk risicobeeld, een controlematrix waarbij relevante controleactiviteiten, de 

controlefrequentie en de verantwoordelijke in de uitvoering zijn benoemd. Het is gericht op risicoreductie 

en procesverbeteringen; 

 We herijken onze kpi’s in stuurinformatie, zoals de kengetallen rapportage en de tertiaalrapportage, op 

basis van het in 2022 nieuw op te stellen ondernemingsplan.   

 

Financiële sturing 

Woongroep Marenland wil een financieel gezonde organisatie zijn en blijven. Om financieel gezond te 

blijven is financiële sturing van groot belang. Hiervoor dienen de kwaliteit van onze financiën, vastgoed, 

organisatie en informatievoorziening op orde te zijn. Dit vormt een randvoorwaarde voor continuïteit. 

Helderheid omtrent ons financieel speelveld en transparantie naar belanghouders over de inzet van onze 

middelen, zijn van belang. Dit resulteert voor 2022 in de volgende actiepunten: 

 We herijken tweemaandelijks onze integrale liquiditeitenplanning, op basis van 24 maanden 

voortschrijdend. Daarnaast voeren we 2 keer per jaar, bij herijking portefeuille plan en opstellen 

begroting, scenarioanalyses uit. De basis voor sturing vormt het software pakket Trace & Treasury. Dit 

dient ertoe bij te dragen dat het schakelniveau van de organisatie op externe ontwikkelingen toeneemt; 

 We herijken ons investeringsstatuut. Toekomstige nieuwbouw- en renovatieprojecten moeten getoetst 

worden aan de aangepaste uitgangspunten van het financiële kader en het investeringsstatuut. In het 

statuut worden de strategie, het beleid, besluitvormingsproces en de (financiële) randvoorwaarden 

vastgelegd waarbinnen investeringen plaatsvinden. Kasstromen zijn leidend bij financiële sturing, omdat 

deze niet kunnen worden beïnvloed door boekhoudkundige keuzes. De implementatie van de 

beleidswaarde in de besluitvorming is een randvoorwaarde; 

 We implementeren een systeem van budgetverantwoordelijkheid. In Tobias AX worden budgetten 

opgenomen waaraan inkooporders en inkoopfacturen worden gerelateerd. 

 

Automatisering en informatisering 

We hebben veel geïnvesteerd in informatiesystemen en de kwaliteit (juistheid, betrouwbaarheid, tijdigheid) 

van onze verantwoordingsinformatie. Ondanks deze investeringen blijkt de informatie uit onze systemen 

niet altijd even betrouwbaar, moeilijk te ontsluiten en komen de rapportages nog veelal handmatig en 

moeizaam tot stand. De basis voor de informatievoorziening vormt het datawarehouse in Tobias AX. We 

constateren dat deze niet altijd op orde is.  

 

Voor de interne beheersing is tijdige stuurinformatie noodzakelijk. Middels de maandelijkse kengetallen 

rapportage en vier maandelijkse vastgoed rapportage zijn we de weg ingeslagen van verantwoording- naar 

stuurinformatie, welke de komende jaren wordt vervolgd. Dit vereist van de organisatie meer snelheid, een 

groter inschattingsvermogen en meer analysekracht. De financiële functie verschuift van registreren naar 

plannen. Dit resulteert voor 2022 in de volgende actiepunten: 

 We formuleren een nieuwe ICT strategie, stellen een nieuw ICT beleid op, dat mede invulling geeft aan 

de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen zoals geformuleerd in ons nieuw vorm te geven 

ondernemingsplan. Binnen de organisatie ligt een grote druk op ICT, informatievoorziening en op de 

organisatie daarvan. De behoefte aan informatie is groot en gaat gepaard met de roep om meer snelheid 

in het aanleveren van kwalitatief goede informatie. Er is behoefte aan heldere beleidskeuzes. Een goed 

en compact ICT beleid kan helderheid geven over de stip op de horizon en de concrete weg er naartoe; 

 We pakken de zogenaamde ICT “hete hangijzers” op, dat wil zeggen manco’s op ICT gebeid waar 

medewerkers dagelijks hinder van ondervinden bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Het doel is, 

dat medewerkers ervaren dat ICT ondersteuning biedt bij efficiency in het werk; 

 We richten de functioneel beheer organisatie opnieuw in en leiden kerngebruikers op. Het vertrek van 

een aantal key users maakt deze herinrichting noodzakelijk; 
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 We automatiseren en optimaliseren stuurinformatie, zoals de kengetallen rapportage, vastgoed 

rapportage en tertiaalrapportage, mede door gebruik te maken van Power BI. Medewerkers worden  

hiervoor opgeleid; 

 We starten een project rondom de verbetering van datakwaliteit en organiseren een structuur waarmee 

continue aandacht voor datakwaliteit ontstaat. Eigenaarschap voor data wordt belegd in de organisatie; 

 We ontwikkelen de projectadministratie door, welk project is gestart in 2021 en in 2022 doorloopt.  

 

Risicomanagement 

In het jaarplan 2021 is het begrip “risico gestuurd werken” geïntroduceerd. Aan de acties welke hierbij 

geformuleerd waren is in 2021 verder geen invulling gegeven. Wel is aandacht gegeven aan strategische- 

en tactische risico’s. De verbinding naar de operationele laag in de organisatie krijgt in 2022 vorm. 

 

Voor het risico gestuurd werken in een organisatie met een bijzonder opgave in een veranderende, 

onzekere omgeving vraagt een andere manier van het managen van risico’s. 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 binnen onze 

processen moet zijn. Het risico gestuurd werken vraagt de volgende voorwaarden voor de organisatie op 

het gebied van hard- en soft controls. Om deze risico’s bewuster in de gehele organisatie te gaan 

beheersen gaan we in 2022 werken aan onze organisatiestructuur (hard controls) en organisatiecultuur 

(soft controls). 

 

Aandachtsgebied  Aanwezig  

Organisatiestructuur (hardcontrols)  

Rollen, taken en verantwoordelijkheden voor risicosturing zijn formeel 
afgesproken.           

Deels 

De beheersing van risico’s formeel gedelegeerd aan personen die dit als onderdeel 
van hun dagelijkse activiteiten kunnen doen. 

Deels 

De beheersing van risico’s wordt formeel gerapporteerd aan leidinggevenden en 
toezichthouders.  

Deels 

Er zijn formele afspraken gemaakt om het werkproces van risicosturing aan te passen. In 
ontwikkeling  

Er is formeel afgesproken dat de externe omgeving van de organisatie bij het  risico 
gestuurd werken wordt betrokken.  

Nee  

  

Organisatiecultuur (softcontrols)  

Binnen de hele organisatie worden eenduidige begrippen voor risico gestuurd werken 
gebruikt.  

Nee 

Binnen de hele organisatie wordt beseft dat risico-inschattingen deels subjectief zijn. Deels 

Binnen de hele organisatie worden verschillen in risicoperceptie en risicohouding 
expliciet besproken. 

Deels 

Risico gestuurd werken wordt door samenwerking in multidisciplinaire teams met leden 
van binnen en buiten de organisatie uitgevoerd. 

In 
ontwikkeling 

Managers en medewerkers kunnen ondanks tijdgebrek effectiever omgaan met 
onzekerheid door veranderingen.  

Deels 

Binnen de hele organisatie is uitwisselen van risico-informatie vanzelfsprekend.  Nee 

 

Woongroep Marenland heeft wel stappen gezet op het gebied van risico gestuurd werken. Bij de formele 

besluitvormingsmomenten (begroting/ jaarrekening/ ontwikkel- en uitvoeringsbesluiten) worden de risico’s 

en de beheersmaatregelen in kaart gebracht en besproken.  

 

In 2022 beoordelen we, samen met betrokken medewerkers, een aantal operationele processen en leggen 

hierbij risico’s en beheersmaatregelen vast. We gaan bij het verbeteren van onze werkprocessen ook onze 

risicobeheersing opnemen. Tevens worden deze processen beoordeeld op efficiency en 

fraudebestendigheid. We leggen hierbij nadruk op de individuele verantwoordelijkheden (rol) van 

leidinggevenden en medewerkers, waardoor de betrokkenheid wordt vergroot. Ook wordt aandacht 

besteed aan wat risicomanagement uiteindelijk oplevert. Hierdoor wordt risicomanagement minder als 

ballast ervaren. 
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Cultuur  

De maatregelen binnen de financiële functie zijn gericht op professionalisering, efficiency, verbinding c.q 

samenwerking, reductie van de externe afhankelijkheid, cultuur en structuur. Het gaat erom “doen we de 

goede dingen en doen we de dingen goed”. Uiteindelijk willen we van “verantwoorden naar sturen” en 

daarom van “registreren naar plannen”. Dit dient de voorspelbaarheid van ons handelen te vergroten. 

 

De meest complexe tot stand te brengen verandering welke noodzakelijk is om deze doelstelling te 

realiseren raakt de cultuur van de organisatie. Er is organisatie breed nog weinig affiniteit met beheersing 

en juiste vastlegging in systemen. Enerzijds dient de financiële functie geïntegreerd te worden in de 

bedrijfsvoering, anderzijds dient de organisatie interne beheersing meer als gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid te ervaren en derhalve niet als de verantwoordelijkheid van de financiële functie. Het 

gaat om het verbinden van mensen en middelen die er nu al zijn. Eigenaarschap wordt binnen de gehele 

organisatie versterkt, wat tevens de operationaliteit van het management moet reduceren, waardoor meer 

tijd beschikbaar komt voor sturing, beleid en strategie. 

 

6.5 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. 

Daarnaast zullen we ons in 2022 verder oriënteren op personele uitwisselingen vanwege de krapte op de 

arbeidsmarkt en de wetsbaarheid die we ondervinden bij de invulling van (vooral specialistische) functies. 

We richten ons hierbij in eerste instantie op specialistische functies die we gezamenlijk met corporaties in 

het werkgebied invulling geven. 

 

6.6 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 6,6 

Presteren volgens belanghebbenden 6,8 

Presteren naar vermogen 7,0 

Governance 7,8 

 
Tabel 6.7.2  Resultaten Aedes-benchmark 2020 
 

 
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.  

Aandachtgebieden  2021 

Huurdersoordeel  C 

Duurzaamheid  C 

Onderhoud en verbetering  B 

Bedrijfsvoering A 
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7. Financiële positie en beheersing van de risico’s 
 

7.1 Uitgangspunten 
Onze meerjarenbegroting 2022-2026 is gebaseerd op het portefeuilleplan 2021, aangevuld met een aantal 

plannen die na gereedkomen van het portefeuilleplan door nieuwe inzichten tot stand zijn gekomen. Dit 

betekent dat in de begroting de vastgestelde projecten (=ontwikkelbesluit of uitvoeringbesluit) en een 

uitdagend maar realiseerbaar onderhouds- en verbeteringsprogramma zijn opgenomen. In onze opgave is 

sprake van versterking en verduurzaming, wat is vertaald in een programma en beleid conform het 

Strategisch Vastgoedbeleid. De verkoop van het DAEB en niet-DAEB is gebaseerd op 5 woningen per jaar.  

 

Uitgaven voor verbetering- en verduurzamingsprojecten zijn getoetst aan de definities welke zijn 

opgenomen in de SBR richtlijnen voor onderhoud/verbetering en op basis hiervan aangemerkt als 

investering dan wel onderhoudskosten. In de berekening van de beleidswaarde is rekening gehouden met 

woningen met achterstallig onderhoud. In hoofdstuk 5 is de versterkings- en verduurzamingsprogramma, 

wat in de begroting is opgenomen, gedetailleerd beschreven.   

 

Voor de gehanteerde parameters in deze (meerjaren)begroting, waarbij we uitgaan van de leidraad Aw, 

wordt verwezen naar bijlage E. We houden in de plannen rekening met de beheersing van de externe en 

interne risico’s en de daarmee samenhangende beheersmaatregelen. Op basis van de (meerjaren) 

begroting, wat als “Basisscenario – begroting 2022” wordt aangemerkt, hebben we in het kader van risico 

analyse, een aantal scenario’s uitgewerkt, mede om mogelijke beleidskeuzes te onderbouwen en daarmee 

in te kunnen spelen op externe risico’s. De beschrijving van deze scenario’s is opgenomen in onderstaand 

tabel, waarna we een aantal conclusies formuleren. De ontwikkeling van de financiële ratio’s bij deze 

scenario’s ten opzichte van de begroting wordt weergegeven in bijlage F.  

 
Tabel 7.1.1  Scenario’s begroting 2022-2026 

 

Nr
. 

Scenario Omschrijving ten opzichte van basisscenario  Economische  
Parameters  

Vergoeding  
waardevermindering  

0 “Basisscenario – 
begroting 2022” 

Conform omschrijving in paragraaf 7.1. Voorgeschreven 
parameters 
leidraad Aw 

Nee  

1 Stijging  inflatie Inflatie, en daarmee stijging beheer- en 
onderhoud, investeringsuitgaven, plus 1,0% 
gedurende de jaren 2022-2031, welke slechts 
voor 50% (0,5%), vanwege beperkende 
overheidsmaatregelen, verrekend wordt door 
hogere inflatoire huurverhoging 

Voorgeschreven 
parameters 
leidraad Aw, met 
afwijkingen 
zoals genoemd. 

Nee 

2 Huurbevriezing Geen inflatoire huurverhoging gedurende de jaren 
2022-2026. 

Voorgeschreven 
parameters 
leidraad Aw 

Nee 

3 Hogere kosten 
versterkings-
programma door 
stijging 
bouwkosten 

Stijging bouwkosten 10-15% en daarmee extra 

uitgaven van € 30 miljoen gedurende 2022-
2025, gelijk verdeeld over deze 4 jaren. 

Voorgeschreven 
parameters 
leidraad Aw 

Nee 
 

4 Wensportefeuille Begroting 2022 is gebaseerd op haalbare 
portefeuille, zoals ook opgenomen in het meest 
recente portefeuilleplan. Extra investeringen in de 
jaren 2022-2031 voor realisatie wensportefeuille: 
- Nieuwbouw 105 woningen 
- Sloop 96 woningen 

Voorgeschreven 
parameters 
leidraad Aw 

Nee 

 
Het “Basisscenario – begroting 2022” is de (meerjaren)begroting voor 2022 welke wordt opgenomen in de 
dPi. In dit basisscenario is geen rekening gehouden met de impact van de mogelijke vergoeding voor 
waardevermindering van het vastgoed. Deze vergoeding kan worden ingezet voor aflossing van onze 
leningen dan wel het opvangen van risico’s die ten grondslag liggen aan bovengenoemde scenario’s. 
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Conclusies scenario 1 tot en met 4 

 

Scenario 1 

Hogere inflatie, wat deels gedekt wordt door extra huurverhoging zorgt aan het einde van de planperiode 

voor een stijging van het eigen vermogen met € 40,2 miljoen, door waardestijging van het vastgoed. Het 

exploitatieresultaat blijft vrijwel ongewijzigd: extra kosten worden opgevangen door extra huurverhoging. 

De schuldpositie stijgt met € 2,4 miljoen. De ICR is over de gehele planperiode slechts marginaal lager en 

blijft daarmee voldoen aan zowel de in- als externe norm. Er is sprake van een directe stijging van de 

beleidswaarde met € 8,8 miljoen. Hierdoor zijn de effecten van dit scenario op de vermogens gerelateerde 

financiële ratio’s marginaal. Alle ratio’s blijven voldoen aan zowel de in- als externe normen. 

 

Scenario 2 

Huurbevriezing zorgt aan het einde van de planperiode voor een daling van het eigen vermogen met € 9,4 

miljoen. De schuldpositie neemt namelijk met eenzelfde bedrag toe. Huurbevriezing zorgt daarnaast direct 

voor een daling van de beleidswaarde met € 5,0 miljoen. De daling van de ICR loopt op tot -/- 0,7 en voldoet 

daarmee in 2026 en 2027 niet meer aan de interne norm, maar blijft wel de gehele planperiode voldoen 

aan de externe norm. De verslechtering van zowel de LtV als de solvabiliteit loopt op tot 5%. De LtV voldoet 

de gehele planperiode aan zowel de in- als externe norm. De solvabiliteit daalt daarentegen uitsluitend in 

2025 marginaal onder de interne norm. De conclusie is, dat Woongroep Marenland huurbevriezing kan 

opvangen binnen de lopende exploitatie van het woningbezit.  

 

Scenario 3 

Extra bouwkosten van € 30,0 miljoen voor het in de begroting opgenomen versterkingsprogramma zorgt 

aan het einde van de planperiode voor een daling van het eigen vermogen met € 33,5 miljoen, door de 

combinatie van onrendabele investeringen en extra financieringslasten. De schuldpositie neemt namelijk 

met eenzelfde bedrag toe. De daling van de ICR loopt op tot -/- 0,5, maar blijft de gehele planperiode 

voldoen aan zowel de in- als externe norm. De verslechtering van zowel de LtV als de solvabiliteit loopt op 

tot 13%. De LtV bereikt hiermee de grens van de interne norm, maar blijft wel voldoen aan de externe norm. 

De solvabiliteit daalt daarentegen gedurende vele jaren onder zowel de in- als externe norm. De 

dekkingsratio overschrijdt tijdelijk de externe norm. De conclusie is, dat extra bouwkosten van € 30,0 

miljoen niet financierbaar zijn voor Woongroep Marenland. 

 

Scenario 4 

Extra sloop en nieuwbouw om daarmee invulling te geven aan de realisatie van de wensportefeuille zorgt 

aan het einde van de planperiode voor een daling van het eigen vermogen met € 21,2 miljoen, door de 

combinatie van onrendabele investeringen, extra financieringslasten en een toename van het 

exploitatieresultaat door extra huuropbrengsten. De schuldpositie neemt hierdoor met € 30,7 miljoen toe. 

De daling van de ICR loopt op tot -/- 0,3, maar blijft de gehele planperiode voldoen aan zowel de in- als 

externe norm. De verslechtering van zowel de LtV als de solvabiliteit loopt op tot 8%. De LtV bereikt hiermee 

de grens van de interne norm, maar blijft wel voldoen aan de externe norm, omdat deze investeringen per 

saldo ook waarde toevoegen. De solvabiliteit daalt daarentegen gedurende de jaren 2025-2028 onder de 

interne norm, maar blijft wel voldoen aan de externe norm. De conclusie is, dat de realisatie van de 

wensportefeuille financierbaar lijkt, maar daarvoor met betrekking tot de solvabiliteit wel de “vluchtstrook” 

moet worden ingezet. 

 

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 operationele kasstromen en de ICR voor 

Woongroep Marenland (DAEB en niet-DAEB) voor de komende vijf jaar weergegeven: 
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Tabel 7.2.1  Ontwikkeling operationele kasstromen en ICR Woongroep Marenland 

 

 
 

In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de ICR voor Woongroep Marenland totaal en de 

afzonderlijke DAEB-tak weergeggeven. De operationele kasstromen, en daarmee de ICR, wordt sterk 

beinvloed door de ontwikkeling van de huuropbrengsten, onderhoudskosten, verhuurderheffing en 

vennootschapsbelasting. Het sloop/nieuwbouwprogramma (huurderving), de hogere aparaatskosten 

(extra personeel) en de daling van de onderhoudskosten op termijn, resulteren in een lagere ICR 

gedurende de eerste 5 jaar van de planperiode. 

 
Grafiek 7.2.1  Ontwikkeling ICR 

 

 
 

 
 

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 

bedraagt € 25.000 per te slopen woning en € 12.500 per nieuw te bouwen woning. Gedurende de periode 

2022-2026 is voor een bedrag van € 4,0 miljoen aan korting verhuurdersheffing ingerekend. Met mogelijke 

verlaging van de verhuurderheffing als gevolg van recent landelijk voorgenomen beleid is in de begroting 

(nog) geen rekening gehouden, daar de wettelijke grondslag hiervoor op dit moment ontbreekt.  

 

Daarnaast verwachten we vanaf 2022 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.  

Jaar Kasstroom ICR

operationele activiteiten

x € 1 miljoen

2022 2,1 1,77

2023 1,9 1,73

2024 2,3 1,95

2025 3,0 2,13

2026 2,0 1,75
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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 verwachte leegwaardestijging 

Groningen vormt de basis voor de jaarlijkse stijging van de marktwaarde en bedraagt voor 2022 4,6% en 

de daaropvolgende jaren 2,0%. 

 

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. Corporaties hebben een sociale huisvestingstaak, 

waardoor het corporatiebeleid afwijkt van de uitgangspunten van de vastgoedmarkt. De uitkomst van de 

berekende beleidswaarde 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 externe 

toezichthouder. 

 

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; 

 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 verwachte marktwaarde in verhuurde staat naar beleidswaarde (ultimo 2021) 
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Bovenstaande tabel 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 € 94 miljoen. Ten opzichte van vorig jaar in de afslag voor kwaliteit 

toegenomen. De oorzaak hiervoor is drieledig: 

 wijziging regelgeving externe toezichthouder voor het inrekenen van de kosten voor instandhouding van 

de woningen, waardoor een deel van de eerder aangemerkte uitgaven voor investeringen op basis van 

de definitie voor ingrijpende verbouwing, voor de beleidswaarde als kosten moeten worden aangemerkt; 

 toename van de ingerekende uitgaven voor onderhoud in onze meerjarenbegroting; 

 extra doorbelasting van beheerlasten (personeelskosten) naar onderhoud, wat een verschuiving in de 

maatschappelijk bijdrage van beheer naar kwaliteit teweegbrengt. 

 

In de berekening van de beleidswaarde onderkennen wij het risico van het effect van stijgende marktwaarde 

en de doorvertaling hiervan naar de beleidswaarde. Doordat de disconteringsvoet (rendementseis) welke 

in de marktwaarde wordt gehanteerd niet wordt gecorrigeerd in de beleidswaarde, stijgt de beleidswaarde 

mee met de daling van deze disconteringsvoet. Dit kan in de toekomst bij mogelijk stijgende rente, een 

tegengesteld effect hebben. Daarnaast onderkennen we de afhankelijk van externe regelgeving op de 

omvang van de beleidswaarde, welke regelgeving door ons uiteraard niet beïnvloedbaar is. 

 

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 Woongroep Marenland voor de komende vijf jaren weergegeven.  

 
Tabel 7.5.1  Financiële kengetallen 2022-2026 

 

 
 

Tabel 7.5.2  Ontwikkeling LtV 2022-2031 

 

 
 

Bedragen * € 1 miljoen 2022 2023 2024 2025 2026

Jaarresultaat -0,1 0,0 -4,1 8,2 9,3

Eigen vermogen 174,3 174,3 170,2 178,4 187,7

Solvabiliteit - Totaal 31,4% 27,9% 23,0% 21,8% 22,7%

Solvabiliteit - DAEB 31,4% 27,9% 23,1% 21,8% 22,8%

Loan to value - Totaal 58,6% 57,8% 68,2% 70,4% 70,9%

Loan to value - DAEB 60,9% 60,1% 71,0% 73,0% 71,5%
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De LtV zal de komende jaren toenemen door een combinatie van toenemende financieringsbehoefte en 

het achterblijven van de ontwikkeling van de beleidswaarde als gevolg van het sloop/nieuwbouw 

programma. Ondanks de stijging van de LtV gedurende de jaren 2023-2025 blijven we zowel op 

totaalniveau als voor de DAEB-tak voldoen aan zowel de in- als externe gestelde norm. Vanaf 2026 

voorzien wij een daling van de LtV, omdat de lening portefeuille vanaf dat moment afneemt. 

 
Tabel 7.5.3  Ontwikkeling solvabiliteit 2022-2031 
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De jaarresultaten worden aan het begin van de planperiode sterk beïnvloed (gedrukt) door het effect van 

onrendabele investeringen. De ontwikkeling van de beleidswaarde (zie paragraaf 7.4) vormt daarmee een 

cruciale factor voor het op voldoende niveau houden van de vermogens gerelateerde financiële ratio’s (LtV 

en solvabiliteit). Ondanks de daling van de solvabiliteit gedurende de jaren 2023-2024 blijven we zowel op 

totaalniveau als voor de DAEB-tak voldoen aan zowel de in- als externe gestelde norm. Vanaf 2025 

voorzien wij een stijging van de solvabiliteit.  

 

Bij de vaststelling van het portefeuilleplan in juni 2021 presenteerden wij een hoger niveau van de 

solvabiliteit. We hebben in deze weergave echter een omissie geconstateerd in de presentatie van de 

vergoedingen die wij eind 2020 als voorschot hadden ontvangen van de NCG in het kader van de 

versterkingsoperatie. Dit voorschot, van circa € 18,0 miljoen, wat behoort tot de post “activa in ontwikkeling”, 

is in de jaarrekening (correct) gepresenteerd onder de “overige schulden”, welke op termijn wegloopt tegen 

de facturen die wij voor de uitvoering van de versterkingsoperatie ontvangen. Bij de doorrekening van het 

portefeuilleplan was deze post ten onrechte opgenomen in het eigen vermogen, waardoor deze post 

daarnaast een structureel karakter had en niet wegliep in de opvolgende jaren. 

 

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 2022-2026 op basis van scenario inflatievolgend het volgende 

verloop: 

 
Tabel 7.6.1  Ontwikkeling leningen 2022-2026 

 

 
 

In 2022 vindt een eindaflossing plaats van € 10 miljoen. Ultimo 2026 is de lening portefeuille toegenomen 

met € 71,9 miljoen. Vanaf dat moment zal de lening portefeuille afnemen. De norm welke wij conform ons 

treasurystatuut hanteren voor het renterisico bedraagt maximaal 15% per jaar over de actuele portefeuille. 

Een toename van de lening portefeuille zorgt voor een stijging van deze norm in absolute zin. In 

onderstaande grafiek is het risico voor de komende jaren weergeven.  

 
Tabel 7.6.2  Renterisico  2022-2026 

 

 
 

Bedragen * € 1 miljoen 2022 2023 2024 2025 2026

Operationele kasstroom 2,1 1,9 2,3 3,0 2,0

Kasstroom uit (des) investeringsactiviteiten -17,1 -8,4 -32,2 -22,5 -15,1

Aflossing leningen -11,7 -3,7 -1,6 -6,6 -1,6

Nieuwe leningen 15,7 10,2 31,5 26,1 14,7

Mutatie liquide middelen -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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In de meerjarenbegroting zijn de leningen voor de bestaande rentepercentages opgenomen. Voor de 

rentepercentages van de herfinanciering 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 spreadherzieningen 

vormen een beperkt risico.  

 

In de meerjarenbegroting is de herfinanciering voor twee jaar ingerekend. Hiermee creëren we maximale 

flexibiliteit om bij een eventuele ontvangst van een vergoeding voor waardevermindering van het vastgoed 

de lening portefeuille te kunnen afbouwen. 

 

Vanaf 2020 hanteert het WSW in haar financieel toetsingskader ook de zogenaamde discontinuïteitratio, 

zijnde de dekkingsratio. Dit vormt de marktwaarde van de lening portefeuille gedeeld door de marktwaarde 

van het vastgoed. Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de dekkingsratio, waarbij we voor de 

marktwaarde van de lening portefeuille uitgaan van de laatst berekende marktwaarde zoals opgenomen in 

de jaarrekening 2020. De lage marktrente heeft de dekkingsratio de afgelopen jaren sterk doen toenemen. 

Stijging van de marktwaarde van het vastgoed is daardoor van belang om de dekkingsratio aan de norm 

te laten voldoen. 

 

 
 

7.7 Beoordeling Autoriteit woningcorporaties en WSW 
De beoordeling van onze begroting binnen ons eigen interne normen kader en het financieel toetsingskader 

van de externe toezichthouder (Aw/WSW) ziet er voor Woongroep Marenland totaal en voor de DAEB-tak 

als volgt uit. 

 
Tabel 7.7.1 Ontwikkeling financiële ratio’s ten opzichte van in- en externe normen 

 

 

 

Woongroep Marenland geconsolideerd

Omschrijving Norm Norm Begroting Begroting

intern extern 2022 2026

ICR ≥ 1,60 ≥ 1,40 1,77 1,75

Solvabiliteit ≥ 20% ≥ 15% 31,4% 22,7%

LTV ≤ 75% ≤ 85% 58,6% 70,9%

Woongroep Marenland DAEB

Omschrijving Norm Norm Begroting Begroting

intern extern 2022 2026

ICR ≥ 1,60 ≥ 1,40 1,71 1,67

Solvabiliteit ≥ 20% ≥ 15% 31,4% 22,8%

LTV ≤ 75% ≤ 85% 60,9% 71,5%

Dekkingsratio ≤ 60% ≤ 70% 61,9% 48,4%
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De geschetste ontwikkeling is positief, waarbij nogmaals de opmerking wordt geplaats dat er geen rekening 

wordt gehouden met een eventuele vergoeding van de overheid voor de waardevermindering van het 

vastgoed. Woongroep Marenland voldoet gedurende de gehele planperiode aan alle in- en extern gestelde 

normen voor de financiële ratio’s. 

 

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. Onze programma omtrent de 

versterkingsopgave bevat circa 850 sloopwoningen, wat ons inziens resulteert in een mogelijke 

verliescompensatie van € 4 tot € 6 miljoen. Vanwege de lopende discussie met de fiscus hebben we de 

fiscale voordelen in relatie tot deze mogelijke aftrekpost niet in de meerjarenbegroting verwerkt. We zijn 

samen met onze fiscaal adviseur met de belastingdienst in overleg over deze casus.  

 

Voor Woongroep Marenland ligt het jaarlijks te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting de komende 5 

jaar tussen de € 1,1 miljoen tot € 1,5 miljoen. 

 

7.9 Liquide middelen 
Voor de meerjarenbegroting houdt Woongroep Marenland een liquiditeitssaldo aan van circa € 1,0 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 beschikken 

voor 2022 over voldoende flexibiliteit in onze positie liquide middelen door het beschikbaar hebben van 

flex-leningen van totaal € 10 miljoen, die maandelijks aangepast kan worden. 

 

7.10 Risicoparagraaf 
Eind augustus heeft bestuur en management tijdens een risico-workshop een risico-inventarisatie 

uitgevoerd. Tijdens deze workshop is stilgestaan bij de risicobereidheid en zijn uit een opsomming van 

strategische en tactische risico’s, die betrekking hebben op de situatie waarin Woongroep Marenland zich 

bevindt, de meest belangrijkste risico’s besproken en vastgesteld. Deze risico’s zijn van invloed op de 

realisatie van de (meerjaren)begroting 2022-2026. 

 

De volgende stap, welke in Q1-2022 wordt uitgevoerd, is dat we gezamenlijk als bestuur en management 

vaststellen welke beheersingsmaatregelen we kunnen nemen om ervoor te zorgen dat we het betreffende 

risico in voldoende mate kunnen terugbrengen naar een laag niveau (overeenkomstig onze 

risicobereidheid). Externe risico’s kunnen we in de meeste gevallen niet of nauwelijks beïnvloeden. Wat we 

wel kunnen doen is door middel van scenario-berekeningen inzichtelijk maken wat de mogelijke financiële 

effecten zijn. Een aantal van deze scenario-berekeningen zijn uitgevoerd in deze begroting. 

In bijlage D zijn de belangrijkste risico’s voor het realiseren van de in de meerjarenbegroting 2022 – 2026 

genoemde doelstellingen benoemd. 
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Bijlage A: Meerjarenbegroting kasstroomoverzicht 2022-2031 
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Woongroep Marenland - geconsolideerd 
 

 
  

Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Ingaande Kasstromen uit Operationele Ac tiv iteiten

Huren

Woonruimte 14.337.234     14.364.401    14.571.721    15.089.939    15.935.819    16.438.373   16.703.437   17.014.121   17.337.111   17.663.028   

Bedrijfsruimte 170.314          164.161         165.033         167.921         170.860         173.850        177.332        181.322        185.401        189.572        

Maatschappelijk vastgoed 1.308.076       1.308.076      1.308.076      1.308.076      1.308.076      1.308.076     1.308.076     1.308.076     1.308.076     1.308.076     

Intramuraal zorgvastgoed 975.219          993.819         943.925         893.828         909.470         925.385        943.914        965.151        986.868        1.009.072     

Parkeer-gelegenheid 150.010          153.089         142.501         131.580         133.882         136.224        138.950        142.075        145.270        148.538        

Overig 16.735            17.086           17.401           17.706           18.016           18.331          18.697          19.118          19.547          19.988          

*Totaal Huren 16.957.588 17.000.632 17.148.657 17.609.050 18.476.123 19.000.239 19.290.406 19.629.863 19.982.273 20.338.274

Vergoedingen 259.979          264.425         269.186         274.017         279.239         284.540        291.635        298.946        306.401        314.081        

Overige Bedrijfsontvangsten 37.003            80.356           122.956         168.929         171.598         174.335        178.006        181.805        185.650        189.578        

*Totaal Ingaande Kasstromen uit Operationele Activiteiten 17.254.570 17.345.413 17.540.799 18.051.996 18.926.960 19.459.114 19.760.047 20.110.614 20.474.324 20.841.933

Uitgaande Kasstromen uit Operationele Ac tiv iteiten

Betalingen aan werknemers

Lonen en Salarissen 1.914.285       2.104.774      2.114.187      2.114.640      2.154.808      1.984.435     1.405.205     1.382.138     1.416.701     1.452.110     

Sociale lasten 383.830          425.613         422.406         422.618         430.662         397.151        282.906        278.486        285.425        292.573        

Pensioenlasten 228.510          251.099         252.194         252.320         257.111         236.920        168.378        165.672        169.816        174.081        

*Totaal Betalingen aan werknemers 2.526.625 2.781.486 2.788.787 2.789.578 2.842.581 2.618.506 1.856.489 1.826.296 1.871.942 1.918.764

Onderhoudsuitgaven 4.929.555       5.378.844      4.625.247      4.527.342      5.844.215      6.077.500     5.066.069     5.447.303     4.481.692     4.672.630     

Overige Bedrijfsuitgaven 3.342.010       2.985.414      2.727.262      2.748.698      2.752.979      2.742.393     2.828.992     2.939.089     3.011.788     3.110.353     

Betaalde interest 2.788.863       2.668.082      2.447.110      2.651.682      2.670.321      2.647.447     2.349.243     2.357.870     2.215.848     2.168.552     

Overige Sectorspecifieke heffingen 49.995            50.330           50.640           50.959           51.269           51.615          52.029          52.459          52.899          53.367          

Verhuurdersheffing 390.031          228.808         1.266.213      844.288         1.602.197      1.967.578     2.006.931     2.047.069     2.088.012     2.129.771     

Vennootschapsbelasting 1.086.000       1.305.000      1.320.000      1.452.000      1.173.000      1.071.000     1.222.000     1.260.000     1.313.000     1.373.000     

*Totaal Uitgaande Kasstromen uit Operationele Activiteiten 15.113.079 15.397.964 15.225.259 15.064.547 16.936.562 17.176.039 15.381.753 15.930.086 15.035.181 15.426.437

*Totaal KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 2.141.491 1.947.449 2.315.540 2.987.449 1.990.398 2.283.075 4.378.294 4.180.528 5.439.143 5.415.496

Ingaande Kasstromen Materiële Vaste Ac tiv a

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon en niet woongelegenheden 1.022.062       1.069.077      2.753.642      1.112.266      1.134.509      1.157.202     1.180.344     722.370        982.424        1.002.076     

Verkoopontvangsten grond -                  -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                

*Totaal Ingaande Kasstromen Materiële Vaste Activa 1.022.062 1.069.077 2.753.642 1.112.266 1.134.509 1.157.202 1.180.344 722.370 982.424 1.002.076

Uitgaande Kasstromen Materiële Vaste Ac tiv a

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 17.271.059     8.871.470      31.883.169    23.125.063    16.111.448    -                -                -                -                -                

Woningverbetering woon- en niet woongelegenheden 746.091          548.947         3.007.751      -                 38.732           605.585        439.405        -                -                507.079        

Investeringen overig 105.000          108.150         110.205         518.713         114.432         94.581          96.946          99.369          497.285        104.400        

*Totaal Uitgaande Kasstromen Materiële Vaste Activa 18.122.150 9.528.567 35.001.125 23.643.776 16.264.612 700.166 536.351 99.369 497.285 611.479

*Totaal KASSTROOM UIT (DES)INVESTERINGSACTIVITEITEN -17.100.088 -8.459.490 -32.247.483 -22.531.510 -15.130.103 457.036 643.993 623.001 485.139 390.597

Ingaande Kasstromen uit Financ ieringsac tiv iteiten

Nieuwe te borgen leningen 15.705.059     10.189.484    31.565.808    26.160.283    14.753.669    14.372.514   11.491.656   33.384.368   21.361.708   10.076.927   

Nieuwe ongeborgde leningen -                  -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                

*Totaal Ingaande Kasstromen uit Financieringsactiviteiten 15.705.059 10.189.484 31.565.808 26.160.283 14.753.669 14.372.514 11.491.656 33.384.368 21.361.708 10.076.927

Uitgaande Kasstromen uit Financ ieringsac tiv iteiten

Aflossing geborgde leningen 11.159.257     1.086.764      1.039.619      6.002.992      987.053         16.484.145   15.883.877   37.556.232   26.652.703   15.248.100   

Aflossing ongeborgde leningen 587.203          2.590.677      594.246         613.231         626.908         628.480        630.067        631.669        633.287        634.919        

*Totaal Uitgaande Kasstromen uit Financieringsactiviteiten 11.746.460 3.677.441 1.633.865 6.616.223 1.613.961 17.112.625 16.513.944 38.187.901 27.285.990 15.883.019

*Totaal KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN 3.958.599 6.512.043 29.931.943 19.544.060 13.139.708 -2.740.111 -5.022.288 -4.803.533 -5.924.282 -5.806.092

Mutatie liquide middelen -11.000.000    -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                

Liquide middelen per 1-1 12.000.000     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     

Liquide middelen per 31-12 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     
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Woongroep Marenland  - DAEB  
 

 
  

Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Ingaande Kasstromen uit Operationele Ac tiv iteiten

Huren

Woonruimte 13.768.367      13.847.598    14.106.920    14.676.366    15.573.496    16.124.733   16.438.943   16.790.745   17.151.888   17.522.254   

Bedrijfsruimte -                   -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                

Maatschappelijk vastgoed 1.308.076        1.308.076      1.308.076      1.308.076      1.308.076      1.308.076     1.308.076     1.308.076     1.308.076     1.308.076     

Intramuraal zorgvastgoed 975.219           993.819         943.925         893.828         909.470         925.385        943.914        965.151        986.868        1.009.072     

Parkeer-gelegenheid 67.141             68.482           61.483           54.297           55.246           56.214          57.337          58.627          59.944          61.293          

Overig 16.194             16.534           16.840           17.135           17.434           17.740          18.094          18.501          18.918          19.342          

*Totaal Huren 16.134.997 16.234.509 16.437.244 16.949.702 17.863.722 18.432.148 18.766.364 19.141.100 19.525.694 19.920.037

Vergoedingen 249.231           253.856         259.096         264.624         270.550         276.389        283.884        291.497        299.215        307.239        

Overige Bedrijfsontvangsten 35.473             77.146           118.349         163.139         166.260         169.341        173.276        177.275        181.295        185.448        

Ontvangen interest (uit operationele activiteiten) 101.653           71.653           41.653           11.653           -                 -                -                -                -                -                

*Totaal Ingaande Kasstromen uit Operationele Activiteiten 16.521.354 16.637.164 16.856.342 17.389.118 18.300.532 18.877.878 19.223.524 19.609.872 20.006.204 20.412.724

Uitgaande Kasstromen uit Operationele Ac tiv iteiten

Betalingen aan werknemers

Lonen en Salarissen 1.835.140        2.020.642      2.034.945      2.042.148      2.087.770      1.927.578     1.367.856     1.347.700     1.383.471     1.420.482     

Sociale lasten 367.961           408.601         406.573         408.131         417.264         385.772        275.386        271.548        278.730        286.202        

Pensioenlasten 219.063           241.061         242.740         243.670         249.113         230.131        163.904        161.544        165.833        170.290        

*Totaal Betalingen aan werknemers 2.422.164 2.670.304 2.684.258 2.693.949 2.754.147 2.543.481 1.807.146 1.780.792 1.828.034 1.876.974

Onderhoudsuitgaven 4.696.663        5.241.235      4.425.961      4.352.533      5.631.526      5.931.923     4.955.619     5.282.925     4.307.330     4.603.940     

Overige Bedrijfsuitgaven 3.217.192        2.880.409      2.637.578      2.666.137      2.678.121      2.674.811     2.763.427     2.875.114     2.950.074     3.051.109     

Betaalde interest 2.788.863        2.668.082      2.447.110      2.651.682      2.670.321      2.647.447     2.349.243     2.357.870     2.215.848     2.168.552     

Obligoheffing -                   -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                

Overige Sectorspecifieke heffingen 47.926             48.319           48.741           49.212           49.673           50.135          50.646          51.153          51.659          52.204          

Verhuurdersheffing 405.040           246.181         1.266.695      853.130         1.601.115      1.962.819     2.002.076     2.042.117     2.082.960     2.124.619     

Vennootschapsbelasting 1.035.757        1.248.727      1.267.421      1.399.594      1.135.280      1.039.765     1.189.532     1.229.247     1.283.532     1.345.204     

*Totaal Uitgaande Kasstromen uit Operationele Activiteiten 14.613.605 15.003.257 14.777.764 14.666.237 16.520.183 16.850.381 15.117.689 15.619.218 14.719.437 15.222.602

*Totaal KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 1.907.749 1.633.907 2.078.578 2.722.881 1.780.349 2.027.497 4.105.835 3.990.654 5.286.767 5.190.122

Ingaande Kasstromen Materiële Vaste Ac tiv a

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon en niet woongelegenheden -                   -                 1.663.185      -                 -                 -                -                -                -                -                

Verkoopontvangsten grond -                   -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                

*Totaal Ingaande Kasstromen Materiële Vaste Activa 0 0 1.663.185 0 0 0 0 0 0 0

Uitgaande Kasstromen Materiële Vaste Ac tiv a

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 17.271.059      8.871.470      31.883.169    23.125.063    16.111.448    -                -                -                -                -                

Woningverbetering woon- en niet woongelegenheden 746.091           548.947         3.007.751      -                 38.732           605.585        439.405        -                -                507.079        

Investeringen overig 105.000           108.150         110.205         518.713         114.432         94.581          96.946          99.369          497.285        104.400        

*Totaal Uitgaande Kasstromen Materiële Vaste Activa 18.122.150 9.528.567 35.001.125 23.643.776 16.264.612 700.166 536.351 99.369 497.285 611.479

*Totaal Kasstromen Materiële Vaste Activa -18.122.150 -9.528.567 -33.337.940 -23.643.776 -16.264.612 -700.166 -536.351 -99.369 -497.285 -611.479

*Totaal Kasstromen Financiële Vaste Activa 1.255.802        1.382.617      1.327.419      1.376.835      1.344.555      1.412.780     1.452.804     912.248        1.134.800     1.227.449     

*Totaal KASSTROOM UIT (DES)INVESTERINGSACTIVITEITEN -16.866.348 -8.145.950 -32.010.521 -22.266.941 -14.920.057 712.614 916.453 812.879 637.515 615.970

Ingaande Kasstromen uit Financ ieringsac tiv iteiten

Nieuwe te borgen leningen 15.705.059      10.189.484    31.565.808    26.160.283    14.753.669    14.372.514   11.491.656   33.384.368   21.361.708   10.076.927   

Nieuwe ongeborgde leningen -                   -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                

*Totaal Ingaande Kasstromen uit Financieringsactiviteiten 15.705.059 10.189.484 31.565.808 26.160.283 14.753.669 14.372.514 11.491.656 33.384.368 21.361.708 10.076.927

Uitgaande Kasstromen uit Financ ieringsac tiv iteiten

Aflossing geborgde leningen 11.159.257      1.086.764      1.039.619      6.002.992      987.053         16.484.145   15.883.877   37.556.232   26.652.703   15.248.100   

Aflossing ongeborgde leningen 587.203           2.590.677      594.246         613.231         626.908         628.480        630.067        631.669        633.287        634.919        

*Totaal Uitgaande Kasstromen uit Financieringsactiviteiten 11.746.460 3.677.441 1.633.865 6.616.223 1.613.961 17.112.625 16.513.944 38.187.901 27.285.990 15.883.019

*Totaal KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN 3.958.599 6.512.043 29.931.943 19.544.060 13.139.708 -2.740.111 -5.022.288 -4.803.533 -5.924.282 -5.806.092

Mutatie liquide middelen -11.000.000     -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                

Liquide middelen per 1-1 12.000.000      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     

Liquide middelen per 31-12 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     



38 

 

Woongroep Marenland – niet-DAEB 

 

 

 

Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Ingaande Kasstromen uit Operationele Ac tiv iteiten

Huren

Woonruimte 568.866        516.804         464.801         413.574         362.323         313.640        264.494        223.378        185.222        140.774        

Bedrijfsruimte 170.314        164.161         165.033         167.921         170.860         173.850        177.332        181.322        185.401        189.572        

Maatschappelijk vastgoed -                -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                

Intramuraal zorgvastgoed -                -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                

Parkeer-gelegenheid 82.869          84.607           81.018           77.283           78.636           80.011          81.612          83.449          85.326          87.246          

Overig 540               550                561                571                581                591               603               617               631               644               

*Totaal Huren 822.589 766.122 711.413 659.349 612.400 568.092 524.041 488.766 456.580 418.236

Vergoedingen 10.748          10.568           10.089           9.393             8.689             8.152            7.751            7.450            7.185            6.842            

Overige Bedrijfsontvangsten 1.530            3.211             4.607             5.791             5.337             4.994            4.730            4.530            4.356            4.130            

Ontvangen interest (uit operationele activiteiten) -                -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                

*Totaal Ingaande Kasstromen uit Operationele Activiteiten 834.867 779.901 726.109 674.533 626.426 581.238 536.522 500.746 468.121 429.208

Uitgaande Kasstromen uit Operationele Ac tiv iteiten

Betalingen aan werknemers

Lonen en Salarissen 79.145          84.133           79.242           72.492           67.038           56.857          37.350          34.437          33.230          31.628          

Sociale lasten 15.870          17.012           15.833           14.487           13.398           11.380          7.520            6.938            6.696            6.371            

Pensioenlasten 9.447            10.038           9.453             8.650             7.998             6.789            4.474            4.128            3.983            3.791            

*Totaal Betalingen aan werknemers 104.462 111.183 104.528 95.629 88.434 75.026 49.344 45.503 43.909 41.790

Onderhoudsuitgaven 232.892        137.609         199.286         174.809         212.689         145.577        110.449        164.378        174.362        68.690          

Overige Bedrijfsuitgaven 124.817        105.005         89.684           82.561           74.859           67.582          65.563          63.975          61.714          59.244          

Betaalde interest 101.653        71.653           41.653           11.653           -                 -                -                -                -                -                

Obligoheffing -                -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                

Overige Sectorspecifieke heffingen 2.069            2.011             1.899             1.747             1.596             1.480            1.383            1.307            1.240            1.163            

Verhuurdersheffing -15.009         -17.373          -482               -8.841            1.082             4.760            4.855            4.952            5.052            5.152            

Vennootschapsbelasting 50.243          56.273           52.579           52.406           37.720           31.235          32.468          30.753          29.468          27.796          

*Totaal Uitgaande Kasstromen uit Operationele Activiteiten 601.127 466.361 489.147 409.964 416.380 325.660 264.062 310.868 315.745 203.835

*Totaal KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 233.740 313.540 236.962 264.569 210.046 255.578 272.460 189.878 152.376 225.373

Ingaande Kasstromen Materiële Vaste Ac tiv a

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon en niet woongelegenheden 1.022.062     1.069.077      1.090.457      1.112.266      1.134.509      1.157.202     1.180.344     722.370        982.424        1.002.076     

Verkoopontvangsten grond -                -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                

*Totaal Ingaande Kasstromen Materiële Vaste Activa 1.022.062 1.069.077 1.090.457 1.112.266 1.134.509 1.157.202 1.180.344 722.370 982.424 1.002.076

Uitgaande Kasstromen Materiële Vaste Ac tiv a

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden -                -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                

Woningverbetering woon- en niet woongelegenheden -                -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden -                -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                

Investeringen overig -                -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                

*Totaal Uitgaande Kasstromen Materiële Vaste Activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*Totaal Kasstromen Materiële Vaste Activa 1.022.062 1.069.077 1.090.457 1.112.266 1.134.509 1.157.202 1.180.344 722.370 982.424 1.002.076

*Totaal Kasstromen Financiële Vaste Activa -255.802       -382.617        -327.419        -988.386        -1.344.555     -1.412.780    -1.452.804    -912.248       -1.134.800    -1.227.449    

*Totaal KASSTROOM UIT (DES)INVESTERINGSACTIVITEITEN 766.260 686.460 763.038 123.880 -210.046 -255.578 -272.460 -189.878 -152.376 -225.373

Ingaande Kasstromen uit Financ ieringsac tiv iteiten

Nieuwe te borgen leningen -                -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                

Nieuwe ongeborgde leningen -                -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                

*Totaal Ingaande Kasstromen uit Financieringsactiviteiten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitgaande Kasstromen uit Financ ieringsac tiv iteiten

Aflossing geborgde leningen -                -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                

Aflossing ongeborgde leningen 1.000.000     1.000.000      1.000.000      388.449         -                 -                -                -                -                -                

*Totaal Uitgaande Kasstromen uit Financieringsactiviteiten 1.000.000 1.000.000 1.000.000 388.449 0 0 0 0 0 0

*Totaal KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -388.449 0 0 0 0 0 0

Mutatie liquide middelen -                -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                

Liquide middelen per 1-1 -                -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                

Liquide middelen per 31-12 -                -                 -                 -                 -                 -                -                -                -                -                
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Bijlage B: Meerjarenbegroting balans 2022-2031 
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Woongroep Marenland – geconsolideerd 

 

 
  

Omschrijving  Startbalans 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 31-12-2031

A. VASTE ACTIVA

II. Vastgoedbeleggingen

DAEB vastgoed in exploitatie 288.355.314               287.642.927     305.083.788     321.089.718     347.934.969     369.660.640     377.053.852   384.594.929     392.286.828     400.132.565     408.135.217     

niet DAEB vastgoed in eigen exploitatie 14.659.825 13.566.181 12.531.623 11.455.724 10.533.426 9.541.976 8.578.425 7.472.756 6.840.644 5.942.109 5.028.687

Vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie -26.532.973 -13.368.446 -14.156.634 -11.095.640 -4.995.582 -7.663.010 -7.663.010 -7.663.010 -7.663.010 -7.663.010 -7.663.010

*Totaal II. Vastgoedbeleggingen 276.482.166 287.840.662 303.458.777 321.449.802 353.472.813 371.539.606 377.969.267 384.404.675 391.464.462 398.411.664 405.500.894

III. Materiele vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 949.092 659.878 505.800 370.044 664.792 568.298 468.474 377.309 290.786 605.405 530.286

*Totaal III. Materiele vaste activa 949.092 659.878 505.800 370.044 664.792 568.298 468.474 377.309 290.786 605.405 530.286

Overige vorderingen 25.970 24.739 23.507 22.276 21.045 19.813 18.582 17.350 16.119 14.887 13.656

*Totaal IV. Financiële vaste activa 25.970 24.739 23.507 22.276 21.045 19.813 18.582 17.350 16.119 14.887 13.656

*Totaal A. VASTE ACTIVA 277.457.228 288.525.279 303.988.084 321.842.122 354.158.650 372.127.717 378.456.323 384.799.334 391.771.367 399.031.956 406.044.836

B. VLOTTENDE ACTIVA

I. Voorraden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vastgoed bestemd voor de verkoop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor de verkoop 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000

Overige voorraden 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000

*Totaal I. Voorraden 289.000 289.000 289.000 289.000 289.000 289.000 289.000 289.000 289.000 289.000 289.000

III. Vorderingen

Huurdebiteuren 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000

Overige vorderingen 25.970 24.739 23.507 22.276 21.045 19.813 18.582 17.350 16.119 14.887 13.656

Overlopende activa 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

*Totaal III. Vorderingen 1.233.000 1.548.394 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

IV. Effecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. Liquide middelen 12.000.000 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

*Totaal B. VLOTTENDE ACTIVA 13.522.000 2.837.394 2.522.000 2.522.000 2.522.000 2.522.000 2.522.000 2.522.000 2.522.000 2.522.000 2.522.000

*Totaal ACTIVA 290.979.228 291.362.673 306.510.084 324.364.122 356.680.650 374.649.717 380.978.323 387.321.334 394.293.367 401.553.956 408.566.836

Omschrijving  Startbalans 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 31-12-2031

PASSIVA

C. EIGEN VERMOGEN

Herw aarderingsreserves 129.995.653 135.485.284 145.767.639 148.740.011 160.948.774 168.605.973 175.521.366 182.602.222 189.805.774 197.181.816 204.688.728

Overige reserves 44.433.091 38.943.460 28.541.571 25.594.777 9.293.321 9.833.209 12.140.381 14.015.547 18.024.167 22.426.254 27.985.032

Resultaat boekjaar 0 -119.534 25.577 -4.092.691 8.197.085 9.222.566 8.956.023 11.212.170 11.778.130 13.065.690 12.716.244

*Totaal C. EIGEN VERMOGEN 174.428.744 174.309.210 174.334.787 170.242.097 178.439.180 187.661.748 196.617.770 207.829.939 219.608.071 232.673.760 245.390.004

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 3.595.719 195.705 7.990.601 0 4.593.524 0 0 0 0 0 0

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 3.712.719 312.705 8.107.601 117.000 4.710.524 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000

F. LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan banken 89.965.279 101.992.897 110.548.516 135.498.101 160.044.423 157.685.467 155.544.036 128.847.791 134.946.169 140.424.858 134.015.320

Overige schulden 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000

*Totaal F. LANGLOPENDE SCHULDEN 90.277.279 102.304.897 110.860.516 135.810.101 160.356.423 157.997.467 155.856.036 129.159.791 135.258.169 140.736.858 134.327.320

G. KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen 11.746.460 3.677.441 1.633.865 6.616.223 1.613.961 17.112.626 16.513.944 38.187.902 27.285.989 15.883.019 16.486.465

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 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

Belastingen en premies sociale verzekeringen 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000

Overige schulden 6.175.000 6.175.000 7.066.559 6.963.029 6.857.634 6.750.238 6.640.801 6.528.627 6.413.650 6.295.798 6.175.000

Overlopende passiva 2.789.026 2.733.420 2.656.756 2.765.672 2.852.928 3.160.638 3.382.772 3.648.075 3.760.488 3.997.521 4.221.047

*Totaal G. KORTLOPENDE SCHULDEN 22.560.486 14.435.861 13.207.180 18.194.924 13.174.523 28.873.502 28.387.517 50.214.604 39.310.127 28.026.338 28.732.512

*Totaal PASSIVA 290.979.228 291.362.673 306.510.084 324.364.122 356.680.650 374.649.717 380.978.323 387.321.334 394.293.367 401.553.956 408.566.836

Volkshuisvestelijke bestemming op het eigen vermogen 119.909.681 120.817.247 123.392.161 124.098.991 128.777.076 132.703.544 138.774.108 144.904.386 151.243.185 157.680.850 164.115.560
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Woongroep Marenland  - DAEB 

 

  

Omschrijving  Startbalans 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 31-12-2031

A. VASTE ACTIVA

II. Vastgoedbeleggingen

DAEB vastgoed in exploitatie 288.355.314               287.642.927     305.083.788     321.089.718     347.934.969     369.660.640     377.053.852   384.594.929     392.286.828     400.132.565     408.135.217     

niet DAEB vastgoed in eigen exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie -26.532.973 -13.368.446 -14.156.634 -11.102.158 -5.002.100 -7.669.528 -7.669.528 -7.669.528 -7.669.528 -7.669.528 -7.669.528

*Totaal II. Vastgoedbeleggingen 261.822.341 274.274.481 290.927.154 309.987.560 342.932.869 361.991.112 369.384.324 376.925.401 384.617.300 392.463.037 400.465.689

III. Materiele vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 901.689 650.505 502.009 370.044 664.792 568.298 468.474 377.309 290.786 605.405 530.286

*Totaal III. Materiele vaste activa 901.689 650.505 502.009 370.044 664.792 568.298 468.474 377.309 290.786 605.405 530.286

Aandelen, certif icaten en andere vormen van deelneming in groepsmaatsch. 11.721.278 11.589.607 11.549.468 11.476.297 10.942.448 9.950.998 8.987.449 7.881.780 7.249.666 6.351.131 5.437.709

Vorderingen op groepsmaatschappijen 2.388.449 1.388.449 388.449 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige vorderingen 25.970 24.739 23.507 22.276 21.045 19.813 18.582 17.350 16.119 14.887 13.656

*Totaal IV. Financiële vaste activa 14.135.697 13.002.795 11.961.424 11.498.573 10.963.493 9.970.811 9.006.031 7.899.130 7.265.785 6.366.018 5.451.365

*Totaal A. VASTE ACTIVA 276.859.727 287.927.781 303.390.587 321.856.177 354.561.154 372.530.221 378.858.829 385.201.840 392.173.871 399.434.460 406.447.340

B. VLOTTENDE ACTIVA

I. Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor de verkoop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige voorraden 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000

*Totaal I. Voorraden 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000

III. Vorderingen

Huurdebiteuren 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000

Overige vorderingen 25.970 24.739 23.507 22.276 21.045 19.813 18.582 17.350 16.119 14.887 13.656

Overlopende activa 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000

*Totaal III. Vorderingen 2.233.000 2.548.394 2.233.000 1.621.449 1.233.000 1.233.000 1.233.000 1.233.000 1.233.000 1.233.000 1.233.000

IV. Effecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. Liquide middelen 12.000.000 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

*Totaal B. VLOTTENDE ACTIVA 14.259.000 3.574.394 3.259.000 2.647.449 2.259.000 2.259.000 2.259.000 2.259.000 2.259.000 2.259.000 2.259.000

*Totaal ACTIVA 291.118.727 291.502.175 306.649.587 324.503.626 356.820.154 374.789.221 381.117.829 387.460.840 394.432.871 401.693.460 408.706.340

Omschrijving  Startbalans 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 31-12-2031

PASSIVA

C. EIGEN VERMOGEN

Herw aarderingsreserves 127.206.874 132.782.985 143.242.980 146.472.100 158.711.042 166.490.302 173.567.082 180.813.552 188.238.679 195.816.910 203.495.792

Overige reserves 47.361.369 41.785.258 31.205.729 28.002.185 11.670.550 12.088.378 14.234.161 15.943.712 19.730.758 23.930.656 29.317.462

Resultaat boekjaar 0 -119.534 25.574 -4.092.689 8.197.085 9.222.563 8.956.022 11.212.172 11.778.130 13.065.689 12.716.243

*Totaal C. EIGEN VERMOGEN 174.568.243 174.448.709 174.474.283 170.381.596 178.578.677 187.801.243 196.757.265 207.969.436 219.747.567 232.813.255 245.529.497

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 3.595.719 195.705 7.990.601 0 4.593.524 0 0 0 0 0 0

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 3.712.719 312.705 8.107.601 117.000 4.710.524 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000

F. LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan banken 89.965.279 101.992.897 110.548.516 135.498.101 160.044.423 157.685.467 155.544.036 128.847.791 134.946.169 140.424.858 134.015.320

Overige schulden 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000

*Totaal F. LANGLOPENDE SCHULDEN 90.277.279 102.304.897 110.860.516 135.810.101 160.356.423 157.997.467 155.856.036 129.159.791 135.258.169 140.736.858 134.327.320

G. KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen 11.746.460 3.677.441 1.633.865 6.616.223 1.613.961 17.112.626 16.513.944 38.187.902 27.285.989 15.883.019 16.486.465

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 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

Belastingen en premies sociale verzekeringen 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000

Overige schulden 6.175.000 6.175.000 7.066.559 6.963.029 6.857.634 6.750.238 6.640.801 6.528.627 6.413.650 6.295.798 6.175.000

Overlopende passiva 2.789.026 2.733.423 2.656.763 2.765.677 2.852.935 3.160.647 3.382.783 3.648.084 3.760.496 3.997.530 4.221.058

*Totaal G. KORTLOPENDE SCHULDEN 22.560.486 14.435.864 13.207.187 18.194.929 13.174.530 28.873.511 28.387.528 50.214.613 39.310.135 28.026.347 28.732.523

*Totaal PASSIVA 291.118.727 291.502.175 306.649.587 324.503.626 356.820.154 374.789.221 381.117.829 387.460.840 394.432.871 401.693.460 408.706.340

Volkshuisvestelijke bestemming op het eigen vermogen 116.959.854 117.962.732 120.643.404 121.476.004 126.335.806 130.330.782 136.527.346 142.865.791 149.349.043 155.980.092 162.761.981
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Woongroep Marenland – niet-DAEB  

 

  

Omschrijving  Startbalans 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 31-12-2031

A. VASTE ACTIVA

II. Vastgoedbeleggingen

DAEB vastgoed in exploitatie -                              -                    -                    -                    -                    -                    -                  -                    -                    -                    -                    

niet DAEB vastgoed in eigen exploitatie 14.659.825 13.566.181 12.531.623 11.455.724 10.533.426 9.541.976 8.578.425 7.472.756 6.840.644 5.942.109 5.028.687

Vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor eigen exploitatie 0 0 0 6.518 6.518 6.518 6.518 6.518 6.518 6.518 6.518

*Totaal II. Vastgoedbeleggingen 14.659.825 13.566.181 12.531.623 11.462.242 10.539.944 9.548.494 8.584.943 7.479.274 6.847.162 5.948.627 5.035.205

III. Materiele vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 47.402 9.373 3.792 0 0 0 0 0 0 0 0

*Totaal III. Materiele vaste activa 47.402 9.373 3.792 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige vorderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*Totaal IV. Financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*Totaal A. VASTE ACTIVA 14.707.227 13.575.554 12.535.415 11.462.242 10.539.944 9.548.494 8.584.943 7.479.274 6.847.162 5.948.627 5.035.205

B. VLOTTENDE ACTIVA

I. Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vastgoed in ontw ikkeling bestemd voor de verkoop 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000

Overige voorraden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*Totaal I. Voorraden 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000

III. Vorderingen

Huurdebiteuren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige vorderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overlopende activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*Totaal III. Vorderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Effecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. Liquide middelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*Totaal B. VLOTTENDE ACTIVA 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000

*Totaal ACTIVA 14.970.227 13.838.554 12.798.415 11.725.242 10.802.944 9.811.494 8.847.943 7.742.274 7.110.162 6.211.627 5.298.205

Omschrijving  Startbalans 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 31-12-2031

PASSIVA

C. EIGEN VERMOGEN

Herw aarderingsreserves 2.788.779 2.702.299 2.524.659 2.267.911 2.237.732 2.115.671 1.954.284 1.788.670 1.567.095 1.364.906 1.192.936

Overige reserves 8.792.999 8.623.677 8.542.831 8.814.639 8.110.679 7.342.722 6.444.433 5.606.476 5.262.936 4.610.461 3.791.246

Resultaat boekjaar 0 124.131 342.478 254.248 454.537 353.105 449.231 347.135 280.134 236.265 314.027

*Totaal C. EIGEN VERMOGEN 11.581.778 11.450.107 11.409.968 11.336.798 10.802.948 9.811.498 8.847.948 7.742.281 7.110.165 6.211.632 5.298.209

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*Totaal E. VOORZIENINGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan banken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Schulden aan groepsmaatschappijen 2.388.449 1.388.449 388.449 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige schulden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*Totaal F. LANGLOPENDE SCHULDEN 2.388.449 1.388.449 388.449 0 0 0 0 0 0 0 0

G. KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 388.449 0 0 0 0 0 0 0

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige schulden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overlopende passiva 0 -2 -2 -5 -4 -4 -5 -7 -3 -5 -4

*Totaal G. KORTLOPENDE SCHULDEN 1.000.000 999.998 999.998 388.444 -4 -4 -5 -7 -3 -5 -4

*Totaal PASSIVA 14.970.227 13.838.554 12.798.415 11.725.242 10.802.944 9.811.494 8.847.943 7.742.274 7.110.162 6.211.627 5.298.205

Volkshuisvestelijke bestemming op het eigen vermogen 2.949.827 2.854.514 2.748.756 2.622.987 2.441.269 2.372.762 2.246.762 2.038.594 1.894.142 1.700.757 1.353.579
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Bijlage C: Meerjarenbegroting resultaten rekening (functioneel) 2022-2031 
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Woongroep Marenland - geconsolideerd 

 

 

Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

NETTO RESULTAAT EXPLOITATIE VASTGOEDPORTEFEUILLE

Huuropbrengsten 16.957.588 17.000.633 17.148.657 17.609.050 18.476.123 19.000.240 19.290.404 19.629.863 19.982.272 20.338.274

Opbrengsten servicecontracten 259.979 264.425 269.186 274.017 279.239 284.540 291.635 298.946 306.401 314.081

Lasten servicecontracten 322.987 328.477 334.390 340.409 346.877 353.467 362.304 371.362 380.646 390.162

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 991.567 926.099 852.767 843.959 845.434 775.241 597.595 603.456 618.079 638.969

Lasten onderhoudsactiviteiten 6.062.046 6.452.334 5.632.512 5.529.790 6.851.858 7.022.320 5.847.261 6.239.395 5.293.137 5.509.529

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 1.831.302 1.677.925 2.719.512 2.315.141 3.093.012 3.464.145 3.494.564 3.563.423 3.635.443 3.710.121

*Totaal NETTO RESULTAAT EXPLOITATIE VASTGOEDPORTEFEUILLE 8.009.665 7.880.223 7.878.662 8.853.768 7.618.181 7.669.607 9.280.315 9.151.173 10.361.368 10.403.574

NETTO GEREALISEERD RESULTAAT VERKOOP VASTGOEDPORTEFEUILLE

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 1.022.062 1.069.077 2.753.642 1.112.266 1.134.509 1.157.202 1.180.344 722.370 982.424 1.002.076

Toegerekende organisatiekosten 256.042 242.702 227.729 226.640 227.816 213.611 176.617 179.081 183.457 189.213

Boekw aarde verkochte vastgoedportefeuille 1.094.254 1.190.751 2.781.735 1.077.964 1.132.465 1.131.755 1.252.194 766.243 1.015.046 1.012.024

*Totaal NETTO GEREALISEERD RESULTAAT VERKOOP VASTGOEDPORTEFEUILLE -328.234 -364.376 -255.822 -192.338 -225.772 -188.164 -248.467 -222.954 -216.079 -199.161

WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE

Overige w aardeveranderingen vastgoedportefeuille -20.700.785 -22.746.784 -26.690.507 -14.169.729 -4.802.503 -564.067 -416.876 0 0 -477.092

Niet-gerealiseerde w aardeveranderingen vastgoedportefeuille 18.033.967 19.337.170 18.160.251 17.244.618 11.283.501 7.519.900 7.665.074 7.826.029 7.962.249 8.071.267

*Totaal WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE -2.666.818 -3.409.614 -8.530.256 3.074.889 6.480.998 6.955.833 7.248.198 7.826.029 7.962.249 7.594.175

NETTO RESULTAAT OVERIGE ACTIVITEITEN

Opbrengst overige activiteiten 854.831 1.876.569 2.629.184 2.581.823 1.440.597 283.772 290.179 296.782 303.502 310.376

Kosten overige activiteiten 1.649.498 1.563.562 1.467.103 1.460.086 1.467.653 1.376.151 1.137.821 1.153.699 1.181.888 1.218.963

*Totaal NETTO RESULTAAT OVERIGE ACTIVITEITEN -794.667 313.007 1.162.081 1.121.737 -27.056 -1.092.379 -847.642 -856.917 -878.386 -908.587

OVERIGE ORGANISATIEKOSTEN 502.992 479.726 453.548 451.938 454.326 429.542 364.505 369.296 377.477 388.128

KOSTEN OMTRENT LEEFBAARHEID 15.995 16.285 16.549 16.867 17.192 17.520 17.954 18.396 18.871 19.319

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Waardeveranderingen van f inanciële vaste activa en van effecten -1.231 -1.232 -1.231 -1.231 -1.232 -1.231 -1.232 -1.231 -1.232 -1.231

Rentelasten en soortgelijke kosten 2.733.262 2.591.420 2.556.028 2.738.935 2.978.035 2.869.581 2.614.543 2.470.278 2.452.882 2.392.079

*Totaal FINANCIËLE BATEN EN LASTEN -2.734.493 -2.592.652 -2.557.259 -2.740.166 -2.979.267 -2.870.812 -2.615.775 -2.471.509 -2.454.114 -2.393.310

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 966.466 1.330.577 -2.772.691 9.649.085 10.395.566 10.027.023 12.434.170 13.038.130 14.378.690 14.089.244

Belastingen 1.086.000 1.305.000 1.320.000 1.452.000 1.173.000 1.071.000 1.222.000 1.260.000 1.313.000 1.373.000

Resultaat uit deelnemingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTAAT NA BELASTINGEN -119.534 25.577 -4.092.691 8.197.085 9.222.566 8.956.023 11.212.170 11.778.130 13.065.690 12.716.244
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Woongroep Marenland  - DAEB  

 

 

 

Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

NETTO RESULTAAT EXPLOITATIE VASTGOEDPORTEFEUILLE

Huuropbrengsten 16.134.998 16.234.509 16.437.244 16.949.701 17.863.722 18.432.147 18.766.363 19.141.098 19.525.693 19.920.037

Opbrengsten servicecontracten 249.231 253.856 259.096 264.624 270.550 276.389 283.884 291.497 299.215 307.239

Lasten servicecontracten 322.987 328.477 334.390 340.409 346.877 353.467 362.304 371.362 380.646 390.162

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 945.314 890.558 822.116 816.886 820.719 754.587 582.922 589.543 604.620 626.001

Lasten onderhoudsactiviteiten 5.777.334 6.273.218 5.396.721 5.322.381 6.609.329 6.851.152 5.717.198 6.056.347 5.100.727 5.423.511

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 1.785.659 1.637.672 2.665.790 2.273.938 3.045.873 3.416.822 3.450.412 3.520.917 3.594.307 3.670.741

*Totaal NETTO RESULTAAT EXPLOITATIE VASTGOEDPORTEFEUILLE 7.552.935 7.358.440 7.477.323 8.460.711 7.311.474 7.332.508 8.937.411 8.894.426 10.144.608 10.116.861

NETTO GEREALISEERD RESULTAAT VERKOOP VASTGOEDPORTEFEUILLE

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 0 0 1.663.185 0 0 0 0 0 0 0

Toegerekende organisatiekosten 244.326 233.318 219.476 219.269 221.069 207.826 172.183 174.860 179.377 185.295

Boekw aarde verkochte vastgoedportefeuille 0 0 1.659.259 0 0 0 0 0 0 0

*Totaal NETTO GEREALISEERD RESULTAAT VERKOOP VASTGOEDPORTEFEUILLE -244.326 -233.318 -215.550 -219.269 -221.069 -207.826 -172.183 -174.860 -179.377 -185.295

WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE

Overige w aardeveranderingen vastgoedportefeuille -20.474.626 -22.717.781 -26.574.305 -14.169.729 -4.802.503 -564.067 -416.876 0 0 -477.092

Niet-gerealiseerde w aardeveranderingen vastgoedportefeuille 17.807.197 19.151.974 17.990.954 17.088.952 11.142.486 7.351.695 7.518.549 7.691.898 7.845.737 7.972.665

*Totaal WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE -2.667.429 -3.565.807 -8.583.351 2.919.223 6.339.983 6.787.628 7.101.673 7.691.898 7.845.737 7.495.573

NETTO RESULTAAT OVERIGE ACTIVITEITEN

Opbrengst overige activiteiten 853.301 1.873.359 2.624.577 2.576.033 1.435.259 278.778 285.449 292.252 299.147 306.246

Kosten overige activiteiten 1.574.021 1.503.106 1.413.933 1.412.604 1.424.191 1.338.877 1.109.254 1.126.506 1.155.600 1.193.724

*Totaal NETTO RESULTAAT OVERIGE ACTIVITEITEN -720.720 370.253 1.210.644 1.163.429 11.068 -1.060.099 -823.805 -834.254 -856.453 -887.478

OVERIGE ORGANISATIEKOSTEN 480.194 461.113 437.046 437.151 440.794 417.826 355.276 360.522 369.017 380.033

KOSTEN OMTRENT LEEFBAARHEID 15.334 15.633 15.930 16.288 16.657 17.017 17.476 17.936 18.428 18.898

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Waardeveranderingen van f inanciële vaste activa en van effecten -1.231 -1.232 -1.231 -1.231 -1.232 -1.231 -1.232 -1.231 -1.232 -1.231

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten 101.653 71.653 41.653 11.653 0 0 0 0 0 0

Rentelasten en soortgelijke kosten 2.733.262 2.591.420 2.556.028 2.738.935 2.978.035 2.869.581 2.614.543 2.470.278 2.452.882 2.392.079

*Totaal FINANCIËLE BATEN EN LASTEN -2.632.840 -2.520.999 -2.515.606 -2.728.513 -2.979.267 -2.870.812 -2.615.775 -2.471.509 -2.454.114 -2.393.310

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 792.092 931.823 -3.079.516 9.142.142 10.004.738 9.546.556 12.054.569 12.727.243 14.112.956 13.747.420

Belastingen 1.035.757 1.248.727 1.267.421 1.399.594 1.135.280 1.039.765 1.189.532 1.229.247 1.283.532 1.345.204

Resultaat uit deelnemingen 124.131 342.478 254.248 454.537 353.105 449.231 347.135 280.134 236.265 314.027

RESULTAAT NA BELASTINGEN -119.534 25.574 -4.092.689 8.197.085 9.222.563 8.956.022 11.212.172 11.778.130 13.065.689 12.716.243



46 

 

Woongroep Marenland – niet-DAEB  

 

  

Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

NETTO RESULTAAT EXPLOITATIE VASTGOEDPORTEFEUILLE

Huuropbrengsten 822.590 766.122 711.414 659.349 612.401 568.093 524.041 488.765 456.579 418.237

Opbrengsten servicecontracten 10.748 10.568 10.089 9.393 8.689 8.152 7.751 7.450 7.185 6.842

Lasten servicecontracten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 46.253 35.542 30.651 27.072 24.715 20.655 14.673 13.913 13.460 12.969

Lasten onderhoudsactiviteiten 284.712 179.116 235.791 207.409 242.529 171.168 130.062 183.048 192.410 86.018

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 45.643 40.253 53.721 41.205 47.140 47.324 44.151 42.506 41.136 39.379

*Totaal NETTO RESULTAAT EXPLOITATIE VASTGOEDPORTEFEUILLE 456.730 521.779 401.340 393.056 306.706 337.098 342.906 256.748 216.758 286.713

NETTO GEREALISEERD RESULTAAT VERKOOP VASTGOEDPORTEFEUILLE

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 1.022.062 1.069.077 1.090.457 1.112.266 1.134.509 1.157.202 1.180.344 722.370 982.424 1.002.076

Toegerekende organisatiekosten 11.716 9.384 8.253 7.371 6.747 5.785 4.434 4.221 4.080 3.918

Boekw aarde verkochte vastgoedportefeuille 1.094.254 1.190.751 1.122.476 1.077.964 1.132.465 1.131.755 1.252.194 766.243 1.015.046 1.012.024

*Totaal NETTO GEREALISEERD RESULTAAT VERKOOP VASTGOEDPORTEFEUILLE -83.908 -131.058 -40.272 26.931 -4.703 19.662 -76.284 -48.094 -36.702 -13.866

WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE

Overige w aardeveranderingen vastgoedportefeuille -226.159 -29.004 -116.201 0 0 0 0 0 0 0

Niet-gerealiseerde w aardeveranderingen vastgoedportefeuille 226.770 185.197 169.297 155.666 141.014 168.205 146.525 134.130 116.512 98.601

*Totaal WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE 611 156.193 53.096 155.666 141.014 168.205 146.525 134.130 116.512 98.601

NETTO RESULTAAT OVERIGE ACTIVITEITEN

Opbrengst overige activiteiten 1.530 3.211 4.607 5.791 5.337 4.994 4.730 4.530 4.356 4.130

Kosten overige activiteiten 75.477 60.456 53.170 47.482 43.462 37.274 28.567 27.193 26.288 25.239

*Totaal NETTO RESULTAAT OVERIGE ACTIVITEITEN -73.947 -57.245 -48.563 -41.691 -38.125 -32.280 -23.837 -22.663 -21.932 -21.109

OVERIGE ORGANISATIEKOSTEN 22.798 18.613 16.502 14.787 13.532 11.716 9.229 8.775 8.460 8.095

KOSTEN OMTRENT LEEFBAARHEID 661 652 619 579 535 503 478 459 443 421

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Waardeveranderingen van f inanciële vaste activa en van effecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rentelasten en soortgelijke kosten 101.653 71.653 41.653 11.653 0 0 0 0 0 0

*Totaal FINANCIËLE BATEN EN LASTEN -101.653 -71.653 -41.653 -11.653 0 0 0 0 0 0

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 174.374 398.751 306.827 506.943 390.825 480.466 379.603 310.887 265.733 341.823

Belastingen 50.243 56.273 52.579 52.406 37.720 31.235 32.468 30.753 29.468 27.796

Resultaat uit deelnemingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTAAT NA BELASTINGEN 124.131 342.478 254.248 454.537 353.105 449.231 347.135 280.134 236.265 314.027
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Bijlage D: Risicobeoordeling 
 
Uit de inventarisatie en de daarop volgende discussies zijn onderstaande risico’s benoemd als de meeste belangrijkste waar 

woongroep Mareneland, zowel extern als intern op dit moment mee te maken heeft. 
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Bijlage E: Uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2022 -2026 
 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 

 

 

  

Beleidswaarde

Norm beheerlasten - gemiddeld per kostenfactor Euro 927,91

Norm onderhoudslasten - gemiddeld per kostenfactor Euro 2.145,13

Kostenfactoren - Woningen en bedrijfsruimtes Aantal 1,00

- Zorgeenheden Aantal 1,00

- Parkeervoorzieningen Aantal 0,20

- Maatschappelijk onroerend goed Aantal 2,00

Parameters 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Vanaf 2028

Huren

- Reguliere huurverhoging 1-7 2,00% 1,70% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 2,00%

- Huurverhoging harminisatie 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%

- Huurderving 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Inflatie 1,70% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 2,00% 2,00%

Beheerlasten index 1,70% 1,80% 1,80% 1,90% 1,90% 2,50% 2,50%

Bouwindex (onderhoud en investeringen) 3,00% 1,90% 1,90% 1,90% 2,10% 2,50% 2,50%

Stijging marktwaarde 4,60% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Stijging beleidswaarde 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,50%

Verhuurderheffing (% woz-waarde) 0,485% 0,459% 0,460% 0,460% 0,460% 0,460% 0,460%

Korting verhuurderheffing Opbrengst wordt betrokken bij de calculatie (IRR) van het project, echter

de kasstroom wordt verrekend met de in enig jaar te betalen verhuurdersheffing. 

Bij uit exploitatie nemen van woningen gelden de volgende uitgangspunten:

Exploitatie: streefhuur op NUL zetten - Als geen tijdelijke verhuur meer mogelijk is (max 1 jaar).  

Exploitatie: beëindigen - Als alle woningen van een project leegstaan.

Verzekering woningen: beëindigen - Als alle asbest uit de woningen is verwijderd.

Huurderving lege woningen - Op project boeken als woningen leegstaan of leeg gehouden worden

     voor project

Huurderving (positief/negatief) bij gebruik Verschil in huuropbrengst tussen ‘oude’ en wisselwoning  wordt

     van wisselwoningen      op project geboekt

Rentekosten - Bij vergoeding door NAM (sloop / nieuwbouw), wordt er geen rente

     toegerekend aan project.

Rentebaten - Door lage rentestand worden geen rentebaten aan project toegerekend.

Sociaal plan - Geen dubbele huur voor bewoners: laatste maand huur

     ‘oude’ (wissel) woning wordt vergoed en op project geboekt.
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Bijlage F: Ontwikkeling kengetallen van de onderkende scenario’s 
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Bijlage G: 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 

BTIV Besluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting  

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. 

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 
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Vhe Verhuureenheid 

VKB Volkskredietbank Noord-Oost Groningen 

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

VOG Voorbereidend Overleg Groningen 

VTW Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties 

WKB Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

WM Woongroep Marenland 

WRV Woonruimte verdeelsysteem 

WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

  


