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Leeswijzer

Waarom rapporteren wij?

In de eerste plaats is het bedoeld voor reflectie op het werk van onszelf.

In de tweede plaats voor afstemming/verbetering met collega’s in- en extern.

In de derde plaats ter verantwoording aan collega’s, Directeur Bestuurder, 

RvC, Huurdersorganisatie, gemeente, AW, WSW en de samenleving.

Aanvullend doen we het ook (met name in het Jaarverslag) voor vastlegging 

t.b.v. geschiedschrijving en om uitdrukking te geven aan onze identiteit.

Wij kennen drie niveaus van rapportages:

• Maand;

• Tertaal 1 (T1 januari t/m april) en Tertaal 2 (T2 mei t/m augustus);

• Jaarverslag inclusief T3 (september t/m december) over het hele kalenderjaar.

Met ingang van 2020 werken wij met dit format, dat gaandeweg zal verbeteren. Hierin willen 

wij aandacht geven aan opvallende zaken en hoe wij ons verbeteren. De data die aan 

de rapportages ten grondslag liggen zijn, waar mogelijk, te benaderen via de opgenomen 

links.

Veel leesplezier en wij ontvangen graag reacties en feedback.

Marc P.C. Jansen

Directeur Bestuurder

Samen Goed Wonen



Woonstichting Valburg in statistieken - Tertaal 1 2022 en jaarcijfers 2021 naast elkaar

Tertaal 1 - 2022

Wat 30-04-2022 31-12-2021

Verhuurbare eenheden

Woonwagens

Woonwagenstandplaats

Garageboxen

1.159

4

5

9

1.157

4

5

9

Mutatiegraad (vrijgekomen 

woningen)
3,0% 7,0%

Aantal verhuringen 36 80

Gemiddelde kale huurprijs € 574,99
€ 573,42

Woningzoekenden ingeschreven 6.792

Aandeel naar huurprijsklasse:

Huurprijs goedkoop

Huurprijs betaalbaar

Huurprijs duur

Huurprijs duur boven 

huurtoeslaggrens

9,4%

81,0%

7,9%

1,7%

Gemiddelde WOZ waarde 

verhuurbare eenheden (exclusief 

zorgcentrum)

€ 176.000

(1.148 eenheden)

Wat 30-04-2022 31-12-2021

Aantal personeelsleden

Aantal FTE

13

11,22

12

10,86

Fulltime/parttime 6/7 6/6

Mannen/vrouwen 6/7 6/6

Gemiddelde leeftijd in jaren 51,8 52,9

Gemiddeld dienstverband in jaren 17,4 18,5

Gemiddeld ziekteverzuim 2,1% 0,5%

Uitgaven voor opleidingskosten (in 

procenten van de loonsom)

10,4% 2,90%

Volkshuisvestelijk

De organisatie 
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Tertaal 1 2022

• Externe ontwikkelingen met impact op Woonstichting Valburg

• Feedback van huurders

• Klachtenprocedures

• Overige feedback

1. Externe ontwikkelingen en feedback

Samen goed wonen 



Externe ontwikkelingen en feedback

Landelijke ontwikkelingen met impact op WSV

Ontwikkeling Actie van ons

✓ De oorlog in Oekraïne brengt veel ontheemde Oekraïense vluchtelingen 

naar ons land die (tijdelijk) huisvesting nodig hebben.  

✓ Afstemming gezocht in Overbetuwe en 

Lingewaard.

✓ De Coronamaatregelen worden losgelaten. We kunnen onze 

samenwerkingspartners weer meer “live” ontmoeten.

✓ Maandagen werken wij op kantoor, de rest van de 

week op de plek waar het nodig is en kan.

✓ De sector bood aan 12.787 statushouders een woonplek in de 2e helft 

van 2021. De taakstelling voor de 1e helft van 2022 is 13.728.

✓ Voor ons is het respectievelijk 8 (juli-dec. '21) en 

12 (jan-juni ‘22).

✓ De Onderzoeksraad voor de Veiligheid roept nav de galerijflatbrand op tot 

structurele alertheid op brandveiligheid.

✓ Wij bezochten een bijeenkomst van de 

Veligheidsregio en bereiden een aangescherpt 

"Veiligheidsbeleid" voor. Intussen nemen wij al 

concrete maatregelen.

✓ Gedurende alle maanden van T1 bereid de minister samen met 

gemeenten, provincies en Aedes prestatieafspraken voor die gepaard 

gana aan de afschaffing van de verhuurdersheffing

✓ Wij volgen dit nauwgezet en hebben via scenario's 

berekend welke scenario's haalbaar zijn op de 

vlakken, betaalbaarheid, bereikbaarheid en 

kwaliteit/duurzaamheid.

Tertaal 1 2022



Externe ontwikkelingen en feedback

Landelijke ontwikkelingen met impact op WSV

Ontwikkeling Actie van ons

✓ "Nep-sociale huur" (verhuur onder sociale huurgrens door niet 

toegelaten instellingen), is op de agenda nu er steeds vaker bij 

nieuwbouw quota worden gesteld voor een % sociale huur

✓ Wij zijn sinds 2019 in gesprek met de gemeente over dit 

thema, dat bij de gemeentelijke woonagenda begin dit jaar ook 

is benoemd.

✓ In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hiel Aedes 

een campagne "kies voor Wonen".

✓ Wij hebben in de aanloop met meerdere partijen gesproken.

✓ Er is een nieuwe CAO Woondiensten afgesloten ✓ Wij gaan de wijzigingen één op één verwerken in de 

arbeidsvoorwaarden

✓ De Europese commissie dringt aan op verantwoording door 

organisaties over niet financiële prestatie-indicatoren, met name 

ook die rapporteren over de sustainability.

✓ Hoewel Aedes de verplichting niet verwacht voor de sector is 

het een teken en maatschappelijke trend waar ook wij 

rekening mee zullen houden.

✓ Snel oplopende inflatie en stijgende energieprijzen drukken 

zwaar op de koopkracht van onze doelgroep.

✓ Betaalbaarheid/woonlast van onze woningen wordt hierdoor 

belangrijker.

✓ Aedes heeft ideeën over een landelijke woonruimteverdeling in 

discussie gegeven in een Position paper

✓ Wij volgen deze ontwikkeling

✓ Hackers breken in op de systemen van 8 corporaties. ✓ Wij bewaken en verbeteren continu de veiligheid van 

onze systemen.

✓ Aedes doet een oproep voor één landelijke toets voor 

conceptuele woningen.

✓ In het plan Tuin van Limes hebben wij onze eerste 5 

conceptuele woningen gekocht. Een landelijke toest zal 

de snelheid (en kosten) ten goede komen.

Tertaal 1 2022

https://aedes.nl/woonruimteverdeling/position-paper-waarom-meer-samenwerken-bij-woonruimteverdeling?utm_source=update&utm_campaign=Woonruimteverdeelsysteem&utm_term=vertellen&utm_content=huurbeleid


Externe ontwikkelingen en feedback

Provinciale en regionale ontwikkelingen met impact op WSV

Ontwikkeling Actie van ons

✓ Na wat "gesnuffel" de laatste twee jaar, werken we met 

Heteren, Waardwonen en Gendt nu aan afspraken over 

het vervolg van onze samenwerking. 

✓ Wij gaan toewerken naar een intentie 

samenwerkingsovereenkomst, naast concrete acties zoals een 

kennismaking van de RvC'en (juni)

✓ De uitgangspunten van de verstedlijkingsvisie van de 

Groene Metropool Regio (GMR) en Foodvalley zijn 

vastgesteld. Er wordt toegewerkt naar gebiedsvisies 

waarbij Overbetuwe en Lingewaard één gebied zijn.

✓ Wij trekken een groep van vertegenwoordigers uit Herveld Andelst 

en Zetten die een beeld vormen over de kansen voor deze drie 

dorpen als er twee tot drie duizend woningen bij gaan komen (tot 

2040). Deze groep is inmiddels in gesprek met de wethouder.

✓ De Woonkr8 corporaties bespreken de (mogelijke) 

consequenties van prestaties die verwacht gaan worden 

na afschaffing van de verhuurdersheffing. Wij zoeken de 

afstemming.

✓ Wij oriënteren ons op onze mogelijkheden om die ook in Woonkr8 

in te brengen.

✓ De lobby naar provincie en gemeenten voor ruimte 

voor collectieve woonvormen heeft effect.

✓ Wij geven ruimte aan twee collectieven in Veldzicht en vragen ook 

aan ontwikkelaars om collectieven een aanbod te doen.

Tertaal 1 2022



Externe ontwikkelingen en feedback

Gemeentelijke ontwikkelingen met impact op WSV

Ontwikkeling Actie van ons

✓ Gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart gehouden. ✓ Het nieuwe college is eind april bekend geworden. Dimitri 

Horsthuis Tangelder is ons primaire aanspreekpunt in het 

nieuwe college. Mooi is dat alle wethouders in hun portefeuille 

"participatiecultuur" hebben.

✓ Er zijn veel wisselingen in de personele bezetting van de 

gemeente.

✓ Discontinuïteit en vertraging zijn het gevolg terwijl we juist de 

versnelling zoeken.

✓ De gemeenteraad stelde de woonagenda 2025 vast ✓ Deze zal input geven aan de prestatieafspraken met ons en en

de huurdersorganisaties

Tertaal 1 2022



Externe ontwikkelingen en feedback

Feedback van Huurders

Reacties op collectieve acties

Onze actie Waardering Leerpunten

“Graag wil ik, ook namens mijn vrouw, de schilders een compliment geven voor het keurige werk en benadering wat we ervaren 

hebben tijdens het schilderen van de woning. Heel fijn, bedankt daarvoor.”

Een woonadviseur bezoekt een huurder:

"Het huis en wonen aan het pleintje bevalt mij prima. Inschrijven voor een comfortwoning? Echt niet".

Notities van een woonadviseur:

De woning is koud. Kwiek stel, mevrouw werkt nog, meneer is met pensioen.

Meneer doet nog veel werk voor de buren, tuin bijhouden etc. en gaat s ’morgens 1,5 uur lopen en doet ook nog fitness.

Ze zijn begaan met de buurt maar lopen daar de deuren niet plat.

Quotes van huurders in T1 

Tertaal 1 2022



Externe ontwikkelingen en feedback

Feedback van Huurders

Klachtenprocedures

KWH
De dialoogsessies en het huurderspanel zijn in 2021 gestopt, voornamelijk omdat het relatief veel tijd vergde en zowel kwantitatief 

als kwalitatief (te) weinig opleverde (zie ook jaarverslag 2021). Met ingang van 2022 werken we met KWH om meer gestuctureerd

feedback op te halen over de volgende processen: nieuwe verhuringen, vertrokken huurders, reparatieverzoeken, onderhoud, 

algemene dienstverlening.

Contacten
Andere manieren waarop we informatie van huurders krijgen zijn de contactmomenten die wij zelf met huurders hebben, via 

mensen die voor ons werken, via ‘t Klokhuis en via de woonadviseurs. 

Soort Aantal Toelichting & Leerpunten

Klachtencommissie 2 ✓ Discussie over kwaliteit bestaande binnenmuren. Bewoners verwachten 

sausklaar en wij accepteren behangklaar. Zaak is geschikt en afgehandeld.

✓ Klacht ingediend door bewoner waarbij een stap in onze eigen  

klachtenprocedure is overgeslagen: een persoonlijk gesprek. In het persoonlijk 

gesprek zijn we eruit gekomen dat de keuken vervangen zou worden. 

Inmiddels is keuken geheel naar tevredenheid van de bewoner vervangen, 

maar bewoner verwacht dat een door hem eerder zelf aangeschafte 

keukenkraan alsnog door ons vergoed zal worden. Uitspraak van de 

klachtencommissie volgt.  

Tertaal 1 2022

https://www.kwh.nl/home


Externe ontwikkelingen en feedback

Feedback van Huurders

Overige feedback

Tertaal 1 2022



2. Jaarplan – Doelen

Samen goed wonen 

• 1: Huurderstevredenheid

• 2: Verduurzaming en betaalbaarheid

• 3: Geschikte woningen

• 4: Organisatieontwikkeling

Tertaal 1 2022



Doel 1 Jaarplan: Huurderstevredenheid

Successen

Strategie 1: De technische staat van de woning wordt beter afgestemd op de woonbehoefte van de huurder

✓ Het onderzoek vanuit KWH naar 

huurderstevredenheid is gestart in februari. In oktober 

vindt de eerste evaluatie van gegevens plaats. 

✓ Naar aanleiding van de eerste evaluatie volgt eventueel 

aanscherping van KPI’s en terugkoppeling naar 

samenwerkingspartners.

✓ Het is nog niet gelukt om in contact te komen met iemand 

van de gemeente die deze kar gaat trekken.

Strategie 2: De dienstverlening wordt beter afgestemd op de behoefte van de huurder

✓ De website heeft op de homepage een eyecatcher die 

maximaal 5 bijzonderheden kan uitlichten die 

achtereenvolgens in beeld komen.

✓ Het onderzoek vanuit KWH naar 

huurderstevredenheid is gestart in februari. In oktober 

vindt de eerste evaluatie van gegevens plaats. 

✓ Bij de aanlevering van gegevens nog iets meer fine-tunen

zodat de relatie tussen het contactmoment en de vragen 

duidelijker is. Dat is fijn voor de huurders maar ook voor 

ons bij het beschouwen van de resultaten.

✓ Naar aanleiding van de eerste evaluatie volgen mogelijke 

verbetersuggesties voor onze dienstverlening die eind 

2022 moeten leiden tot concrete verbeteracties.

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting

Tertaal 1 2022



Doel 1 Jaarplan: Huurderstevredenheid

Successen

Strategie 2: De dienstverlening wordt beter afgestemd op de behoefte van de huurder

✓ Met ingang van april zijn wij gestart met het verloten van 

woningen, maximaal 12 per jaar. De eerste woning via 

verloting is toegewezen. De gelukkige had een meettijd 

van anderhalf jaar; 90 punten. 

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting

Strategie 3: Versterking van samenwerking met partners om sociale problematiek beter aan te pakken

✓ Bij VVE Molenhoekplein heeft de inzet van Forte Welzijn 

geleid tot enkele informele koffie-momentjes van een deel 

(ca. 9) van de bewoners.

✓ De opbouw van meer onderling sociaal contact, elkaar 

ontmoeten gaat in kleine stapjes en is kwetsbaar. De 

begeleidster van Forte Welzij is helaas al een poosje ziek 

waardoor de koffie-momentjes nu stil liggen. Inzet van een 

nieuw gezicht van Forte Welzijn is met enkele bewoners 

besproken maar op dit moment niet wenselijk.

✓ Onderling gekrakeel van bewoners zet de leefbaarheid 

binnen deze VVE bij tijd en wijle onder druk. Een huurder 

van ons drukt daarin een (negatief) stempel, wat voor ons 

reden was om aan te kloppen bij Forte Welzijn om samen 

een oplossing te zoeken.  

✓ Het inrichten van de leefbaarheidsmodule in DE-online 

lijkt nuttig.

✓ De inrichting van deze module moet nog gebeuren. Dit 

brengt kosten met zich mee. Om zeker te weten dat deze 

kosten opwegen tegen het resultaat gaan we dit nader 

onderzoeken, mogelijk een bezoek brengen aan een 

collega-corporatie.

✓ Nu we met Power BI werken is het extra zinvol om cijfers 

over leefbaarheid inzichtelijk te maken via dit dashboard. 

Nu doen we dit handmatig via een excelbestand.

✓ De signaleringsrol van ons is nog niet versterkt door 

uitwisseling van contactgegevens van medewerkers en 

vrijwilligers van partners, zoals ook de afgestemde 

samenwerkingsaanpak is vertraagd. 

✓ De gesprekken met het Sociaal Team van de gemeente 

heeft geen opvolging gekregen, mede door 

personeelverloop. 

Tertaal 1 2022



Doel 2 Jaarplan: Verduurzaming & Betaalbaarheid

Successen

Strategie 1: We doen minimaal wat binnen de klimaattafel voor de gebouwde omgeving wordt vastgesteld. 

In de bestaande voorraad zetten wij in op het terugdringen van de warmtevraag.

✓ De Actie Radiatorfolie is geëvalueerd.. ✓ In samenwerking met huurdersorganisatie ‘t Klokhuis 

werd eind 2021 een actie bedacht om huurders te helpen 

met energiebesparing door hen gratis radiatorfolie aan 

te bieden. 

✓ In januari is de bouwvergunning verleend voor het project 

De Hoge Hof en zijn we gestart met het bouwen van 42 

Nul Op de Meter (NOM) woningen.

✓ Voor de 17 NOM woningen Hof van Zetten heeft de 

evaluatie plaatsgevonden. 15 woningen voldoen ruim en 

bij 2 woningen zullen nog extra zonnepanelen worden 

aangelegd zodat deze ook gaan voldoen aan de norm. 

✓ Evaluatie van het pilotproject om 9 woningen te isoleren 

naar NOM-ready heeft plaatsgevonden. De leerpunten 

zijn met elkaar gedeeld en worden meegenomen met de 

woningen die in 2022 geïsoleerd gaan worden.

✓ In februari begonnen met sloopwerkzaamheden in juni 

zal de eerste paal de grond in gaan. Oplevering Q3/Q4 

2023.

✓ In juni zullen de extra panelen voor 2 woningen worden 

aangelegd.

Strategie 2: Met behulp van (verduurzamings)maatregelen verbeteren we het wooncomfort en houden we woonlasten beter beheersbaar

✓ Bij de mutatiewoningen is het alleen nog mogelijk om 

elektrisch te koken.

✓ De doelstelling is dat in 2030 75% van onze bewoners 

elektrisch kookt.

✓ Een adviseur is benaderd voor het mede opstellen van 

het plan van aanpak “veilig wonen”.

✓ De doelstelling is om dit jaar het plan van aanpak “veilig 

wonen” vast te stellen.

✓ Na onderzoek bleek dat mét de in het algemeen gestegen 

bouwkosten toepassing van circulariteit (CLT) in een 

project een te zware financiële druk zou geven. 

✓ Onderzocht voor 4 woningen in project Wouter 

Plasstraat; 10 tot 15% extra bouwkosten. 

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting

Tertaal 1 2022



Doel 3 Jaarplan: Geschikte woningen

Successen

Strategie 1: Huurders kunnen langer thuis blijven wonen

✓ Acht huurders hebben aan de woonadviseurs kenbaar 

gemaakt te willen verhuizen naar een comfortwoning. 

✓ Na het gesprek met een woonadviseur is 1 dame 

verhuisd naar de Schoolstraat in Herveld. Zij wilde hier 

graag heen om dichter bij familie te wonen. De 

Schoolstraat is een traditionele seniorenwoning maar 

geen comfortwoning. 

✓ Huurders zijn vooral geïnteresseerd in nieuwbouw 

(Wouter Plas en Hoge Hof).

✓ Door het toelichten van ons verhuisbeleid proberen 

de  woonadviseurs bewoners te motiveren om te 

verhuizen naar een voor hen beter geschikte woning. 

✓ In tertaal 1 zijn 2 comfortwoningen aan doorstromers 

verhuurd. 

✓ Er zijn 7 comfortwoningen vrij gekomen. De meeste 

huurders geven aan geïnteresseerd te zijn in nieuwbouw.

✓ De memo over het delen van een woning door drie 

woningzoekenden is bijna klaar.

✓ Het huurcontract, de wijze van verhuur en doorverhuren 

van de kamers is bekend. 

✓ In februari is gestart met de sloop van het bestaande 

zorgcentrum om plaats te maken voor de bouw van 38 

gelijkvloerse woningen en 4 gezinswoningen. Dit project 

zal een bijdrage leveren dat meer huurders een 

geschikte woningen vinden bij hun levensfase.

✓ In juni gaat de eerste paal de grond in en start de bouw. 

In Q3/Q4 2023 zal het project worden opgeleverd. 

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting

Tertaal 1 2022



Doel 3 Jaarplan: Geschikte woningen: De beoogde resultaten zijn gehaald

Successen

Strategie 2: Herijken van het SVB op woningbehoefte

✓ De beoogde resultaten zijn gehaald

✓ De beoogde resultaten zijn gehaald

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting

Tertaal 1 2022



Doel 4 Jaarplan: Organisatieontwikkeling & versterking bedrijfsvoering
4.1: versterking bedrijfsvoering en zorgen dat gewenste ambities gerealiseerd kunnen worden

Successen

Strategie 1: Borging van ons werk door extra aandacht voor de planning en controle cyclus en het sturen op resultaten

✓ In T1 is de visitatie afgerond. ✓ Aanknopingspunten vanuit de visitatie gebruiken voor het 

nog te vormen Bedrijfsplan 2023-2026

✓ Er heeft een nulmeting plaatsgevonden om inzicht te 

krijgen in de datakwaliteit van ons ERP systeem.  

✓ De gevonden afwijkingen moeten gecorrigeerd worden en 

waar nodig moeten procedures aangepast worden zodat 

de kwaliteit goed blijft.

✓ Er zijn geen grote problemen of afwijkingen in de 

datakwaliteit aangetroffen.

✓ In het ERP is een systeem voor automatische 

factuurherkenning geïmplementeerd.

✓ De aangemaakte inkoopfacturen moeten, zeker in het 

begin, wel gecontroleerd worden.

✓ Dit is een zelflerend systeem die nadat het een aantal 

keren is voorgedaan de factuur zelf verwerkt.

✓ De visitatie heeft geleid tot waardering én leerpunten van 

zowel de commissie als de betrokken belanghouders. 

✓ Wat gewaardeerd wordt én wat als leerpunt(en) is 

meegegeven verwerken in acties en nieuwe Bedrijfsplan 

2023 - 2026

✓ Zie het rapport

✓ De voorgenomen “lering” uit de rapportage 

risicomanagement voor de corporaties in Oostbetuwe 

heeft nog geen gezamenlijke acties opgeleverd. 

✓ Intern zijn wij wel bewuster en explicieter omgegaan met 

risicomanagement (zoals toepassing in deze tertaal

rapportage) 

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvisitaties.nl%2Fvisitatierapporten%3Fq%3Dvalburg&data=05%7C01%7Cm.jansen%40wstvalburg.nl%7Cbe108eda4b0e4d4510e208da3d7b5fea%7C4fca03dc464c47429fbca3ce55f2c56f%7C0%7C0%7C637889897346883947%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UUkm24SA2D71J4e7O%2BeGwbp1CnZjwE8ZSMUf26jOxtc%3D&reserved=0


Doel 4 Jaarplan: Organisatieontwikkeling
4.2: Ontwikkeling naar een netwerkorganisatie

Successen

Strategie 1: Ontwikkelen van vaardigheden en middelen om effectief in een netwerk te werken

✓ We zijn in januari gestart met een organisatie brede 

training door Dreamfactory om netwerkskills voor de 

organisatie te ontwikkelen. De training beslaat 6 dagdelen 

en wordt maandelijks gehouden in een van de 

dorpshuizen. De laatste trainingsdag zal in T2 (juni) 

plaatsvinden. 

✓ Het is wenselijk dat collega’s vanuit hun eigen rol en 

verantwoordelijkheid weten wat er op de website staat, 

zodat we huurders daar naar kunnen verwijzen 

(kanaalsturing). Bovendien kan dan sneller worden 

gesignaleerd of het nodig is om informatie aan te passen. 

✓ Dit doel werkt niet. Collega’s hebben hun eigen werk en 

lezen de website niet regelmatig door. We zoeken naar 

een andere manier om kennis van onze eigen website 

onder onszelf hoog te houden. 

Strategie 2: Ontwikkelen van ondersteunende middelen en organisatievorm

✓ Er zijn 3 collega’s vaardig in het gebruik van social

media, maar de manier waarop en hoe we social media 

inzetten is nog voor verbetering vatbaar. 

Jaarverslag 2020

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting



3. Prestatieafspraken

Samen goed wonen 



Tertaal 1 2022

• Woonoverlast

• Verhuren & verkopen

• Woningen bij de tijd houden

• Strategie & Beleid

• Organisatie

4. Doorlopende processen

Samen goed wonen 



Niveaus van aandacht. Ons bestand met overlastmeldingen hebben we 

opgeschoond. Meldingen die 2 jaar rustig zijn gebleven eruit 

gehaald. We starten nu met Small 26 casussen, medium 12, 

large 0 en Extra Large 1. Opvallend is dat we voor 3 

casussen een advocaat hebben ingeschakeld. Twee ervan 

zijn woonfraudezaken. Eén hiervan hebben we gewonnen en 

één verloren; d.w.z. afhankelijk van een rechtszaak bepalen 

we of we ertegen in beroep gaan of niet. De derde zaak gaat 

over woonoverlast, dit betreft een bodemprocedure.

Het tuinbeleid had geen aandacht in deze periode, dat volgt in 

T2 als alles gaat groeien waarna in T3 de analyse volgt.

Bestuurders Directie

Casus regisseur

Woonconsulent, 
Wijkagent Hulpverlening

Buurtbemiddeling 
Buurtpreventie

Extra Large: 1

Large: 0

Medium: 12

Small: 26

Crisis PPP

Niet willen en 

wel/niet kunnen

Wel willen en niet 

kunnen

Wel willen en kunnen

Gedrag
Hoeveelheid

woonoverlast
Uitvoerders Risico

ToelichtingDoorlopende processen: Woonoverlast

Tertaal 1 2022



Doorlopende processen - Verhuren en verkopen

Successen

Verhuurproces

✓ Statushouders: De taakstelling voor het 1e half jaar is 12 

personen. Wij hebben 13 personen in 3 woningen 

gehuisvest. De taakstelling is daarmee gehaald!

✓ Benieuwd naar de taakstelling voor het 2e half jaar.

✓ Op verzoek van de gemeente hebben we 1 gezin in 

nood gehuisvest.

✓ De gemeente gaat de procedure rondom gezinnen in 

nood aanscherpen. Verschillende ambtenaren van 

verschillende afdelingen waren ermee bezig. Te veel ruis 

en chaos.

✓ In het kader van de Opstapregeling hebben wij 1 woning 

verhuurd.

✓ De meeste mensen die in aanmerking komen voor de 

Opstapregeling willen in Elst blijven wonen. Dat is de 

reden dat het moeilijk voor ons is om aan de 

Opstapregeling, van 2 woningen per jaar, te voldoen.

Jaarverslag 2020

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting



Doorlopende processen - Verhuren en verkopen

Successen

Verkopen

✓ In T1 zijn er 2 verkopen in procedure: Dr. Holstraat 52 

in Zetten (verkocht, niet aan een huurder, overdracht in 

mei 2022) en Julianastraat 14 in Andelst (staat te koop 

voor € 259.000,- k.k). 

✓ 2 kopers uit 2021 verzilverden hun energie-voucher: 

Damstraat 16 in Zetten en Leliestraat 34 in Herveld.

Beiden hebben de woning geïsoleerd. 

Jaarverslag 2020

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting



Doorlopende processen: Woningen bij de tijd houden

Successen

Reparatie onderhoud

✓ Gemiddeld zijn er 95 reparatieverzoeken per maand 

gemeld. 

Mutatieonderhoud

✓ Bij 26 mutatiewoningen is mutatieonderhoud uitgevoerd 

en gefactureerd. Hierbij zijn 2 grote* mutaties uitgevoerd.

✓ * “grote” mutaties zijn woningen waarbij de kosten 

boven de €15.000 uitkomen. Bij deze woningen wordt 

een badkamer, toilet en keuken renovatie uitgevoerd.

✓ 17% van de begrote kosten voor mutatieonderhoud zijn 

geboekt. De gemiddelde kosten per mutatiewoning zit in 

het 1e kwartaal op 3300,-/mut.woning. In de begroting is 

een gemiddelde van 6000,-/mut.woning opgenomen. 

We zijn uitgegaan van 85 mutatiewoningen in 2022.

Planmatig Onderhoud

✓ Er is gestart met dakonderhoud van het monumentale 

pand met 4 VHE’s aan het Wilhelminaplein.

✓ De 13 in de begroting opgenomen cv-ketels zijn 

vervangen.

✓ Bij 54 woningen zijn de goten vervangen.

✓ Prognose dat het planmatig onderhoud met 7% de 

begroting overschrijdt. Dit als gevolg van een 

prijsstijgingen en vanwege doorgeschoven 

werkzaamheden uit 2021 die door gebrek aan personeel 

onderhoud niet in 2021 uitgevoerd konden worden. 

✓ Vanuit een rondgang van de toezichthouder/brandweer 

zullen dit jaar een aantal werkzaamheden uitgevoerd 

worden. Deze waren niet in de begroting opgenomen. Dit 

jaar zal het plan van aanpak (brand)veiligheidsbeleid zijn 

opgesteld.

✓ 21% van de begrote kosten voor planmatig onderhoud 

zijn in het 1e tertaal geboekt. 

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting

Tertaal 1 2022



Doorlopende processen: Strategie & Beleid

Successen

✓ Per 1 april is ons nieuwe Woonlastenbeleid ingegaan. ✓ Woningzoekenden met een laag inkomen kunnen 

reageren op een woning met een hoge huur. Zijn ze aan 

de beurt dan verlagen wij de huur. 

✓ We hielden in maart en april zogenaamde 

Knoppensessies voor de RvC en de huurdersvereniging 

Klokhuis. Er werden financiële scenario’s besproken 

waarin de financiële gevolgen van het afschaffen van de 

verhuurderheffing zijn verwerkt.

✓ Binnen Tertaal 1 is het jaarverslag 2021 opgesteld en  

goedgekeurd door de RvC. Volgens onze accountant 

waren wij ook dit jaar weer de eerste die binnen zijn 

portefeuille het jaarverslag afgerond had.

✓ De RvC gaf ons m.b.t. de rapportage in het 

volkshuisvestelijke verslag feedback die wij ook hebben 

kunnen gebruiken in deze Tertaalrapportage.

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting

Tertaal 1 2022



Doorlopende processen: Organisatie

Successen

Netwerkorganisatie

✓ We nemen deel aan de intervisiegroep 

doorstroming senioren van de provincie 

Gelderland. 

https://www.gelderland.nl/themas/actieplan-

wonen/actie-10.

✓ De provincie Gelderland heeft een budget om 

doorstromers € 2000,- te verstrekken als zij verhuizen 

naar een gelijkvloerse woning. Dit wordt gestapeld. Krijgt 

iemand van ons € 500,-, dan kan daar vanuit de provincie 

€ 1500,- bij komen. 

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting



5. Ondersteunende Processen

Samen goed wonen 

• Personeel

• Bedrijfshulpmiddelen

• OR



Ondersteunende processen - Personeel

Successen

✓ De gezamenlijke training “Sterk in Samenwerk” levert 

veel inspiratie voor zowel interne als externe 

samenwerking. 

✓ Het “doen” obv het geleerde uit de training vraagt 

aandacht. De eerste tekenen zijn dat het geleerde wel in 

“doen” wordt omgezet. 

✓ De training is opgesplitst in 6 halve dagdelen met 

tussendoor “huiswerk”.   

✓ De beperkingen vanuit corona zijn weggenomen. “We 

kunnen weer…”

✓ Maandag is voor ons allemaal kantoordag. Daarnaast 

werken we gemiddeld zo’n 50% vanuit huis of elders. De 

“ontmoeting” moet bewust gezocht worden. 

✓ Onze nieuwe collega, gestart op 1 januari, is een 

verrijking voor onze organisatie. 

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting



Ondersteunende processen - Bedrijfshulpmiddelen

Successen

ICT

✓ Knelpunten en vragen rond het gebruik van Teams zijn in 

meerdere sessies besproken en weggenomen. 

✓ “gewenning” aan teams en juist de 

samenwerkingsmogelijkheden er van blijven aandacht 

vragen. 

✓ Het afstudeerrapport van een HAN student heeft 

waardevolle “producten” en adviezen opgeleverd voor 

onze cyber security. 

✓ Zowel de controller als de ICT coordinator implementeren 

de adviezen. 

✓ Structurele aandacht voor de veiligheid is noodzakelijk. In 

de adviezen wordt een cyclus aanbevolen die wij op gaan 

volgen.  

Aandachtspunten / verbeteringen Toelichting



6. Risicomanagement

Samen Goed Wonen



Risicomanagement

Risico’s

Maatschappelijk & belanghouders

✓ Politiek/maatschappelijke onrust keert zich ook tegen onze 

organisatie, leidend tot een (sterke) verlaging van de 

huurderstevredenheid. 

✓ Stijgende (energie-)prijzen en oorlog in Oekraïne, na 2 

jaar corona, leiden tot onrust en financiële problemen bij 

huurders. Actie dreigt onder meer in de vorm van 

www.wijweigerendehuurverhoging.nl

✓ Desondanks verhogen wij de huren met inflatie van 2,3% 

met ruimte voor maatwerk. In gesprek met Klokhuis over 

te maken keuzes rond betaalbaarheid, meer nieuwbouw, 

meer isolatie. 

✓ Met gemeente in gesprek over opvang Oekraïners. 

✓ Verslechterde verhouding met de gemeente (College, 

ambtenaren).

✓ De verhoudingen zijn prima. Verkiezingen leiden tot 

nieuwe wethouders. Er zijn zorgen over ambtelijke 

capaciteit en continuïteit. 

✓ Werken aan constructieve samenwerking met nieuwe 

wethouders. 

✓ In de dorpen komt onvoldoende welzijn/zorg tot stand 

waardoor onze signalen geen vervolg krijgen.

✓ De afstemming/samenwerking met de gemeente 

(regisseur) en zorg/welzijnspartijen is onvoldoende als 

gevolg van diversiteit in ambities, personele problemen en 

angst bij buren die overlast ervaren.

✓ Het geven van impulsen aan netwerkvorming en blijven 

confronteren met consequenties. Met de nieuwe 

wethouder dit op de agenda krijgen. 

✓ De gemeente slaagt er niet in om met belanghouders 

(netbeheerders, warmteleveranciers, particulieren en 

corporaties) te komen tot een plan van aanpak naar CO2 

neutraal.

✓ Er is een warmtevisie, die onvoldoende houvast geeft aan 

partijen. 

✓ Via prestatieafspraken komen tot een uitwerking, op 

vlakken van definities, meetbaarheid en meenemen van 

klimaatadaptatie. 

Woningmarkt

✓ De schaarste aan woningen wordt groter waardoor de 

mismatch tussen vraag en aanbod groter wordt en 

wachtlijsten toenemen, ongewenste woonvormen 

toenemen.

✓ De krapte speelt in hoge mate. Regelgeving 

(voordeurdelersregelingen) helpt niet bij delen van 

woonruimte. 

✓ Wij sturen op maximale uitbreiding van onze 

woningvoorraad en optimale benutting van de bestaande. 

In casuïstiek ingrijpen op woonfraude en “metterwoon” 

wonen.

Wat speelt in T1? Maatregelen

Tertaal 1 2022

http://www.wijweigerendehuurverhoging.nl/


Risicomanagement

Risico’s

Woningmarkt

✓ De schaarste aan (bekwaam) personeel in de bouw leidt 

tot achterblijvende productiecapaciteit, innovatie en 

prijsopdrijving. 

✓ Zowel Corona als de oorlog in Oekraïne leiden tot 

prijsopdrijving van materiaal. Personele tekorten zijn nu, 

mede door goed werkgeverschap van onze 

huisaannemers, nog beperkt maar zullen problematischer 

worden. 

✓ Bereidheid tot betalen van hogere (bouw-)prijzen, binnen 

de financiële ratio’s. Oriëntaties op conceptuele bouw (de 

eerste 5 woningen zijn gekocht eind 2021). 

Financieel

✓ Een (flink) deel van de huurders kan de huur niet meer 

betalen.

✓ De huurschulden lopen iets op (gemiddeld 0,5% van de 

huur naar 0,69% eind april, bij 48 huishoudens). De 

koopkracht neemt af als gevolg van inflatie.

✓ Wij communiceren dat wij “maatwerk”-oplossingen 

bieden. Wij passen onze aanpak aan. Gaan in overleg 

met de gemeente (regierol in het kader van “Vroeg er op 

af”) en invloed via het armoedebeleid op koopkracht.

✓ De verkoop van onze woningen blijft achter bij de voor 

onze plannen noodzakelijke hoeveelheid.

✓ De verkoop loopt als voorzien in aantallen. De 

opbrengsten zijn hoger door de marktontwikkelingen.

✓ Geen.

Organisatie

✓ Sleutelspelers verlaten de organisatie. ✓ Krapte op de arbeidsmarkt kan collega’s verleiden tot 

vertrek.

✓ Bestendigen van ruimte voor passend en inspirerend 

werk, zelfsturing etc. 

✓ De benodigde competenties blijven achter bij de voor de 

ambities vereiste

✓ ICT ontwikkeling heeft grote impact op organisaties en 

werk. Uitbreidende behoefte/noodzaak aan samenwerking 

met andere partijen. 

✓ Training voor hele organisatie op skills “Sterk in 

Samenwerk” door Dreamfactory. Workshops gehouden 

rond vaardigheden werken in MS Teams. Afstudeerder 

aan HAN maakte adviesrapport voor borging cyber 

security. 

Wat speelt in T1? Maatregelen

Tertaal 1 2022



7. Financiën

Samen Goed Wonen



Financiële rapportage

Financiën in balans

Inleiding

Op 2 december 2021 is het financiële jaarplan 2022 goedgekeurd. Hieronder volgt een korte 

toelichting op de afwijkingen en verwachtingen. Voor de periode na 2022 blijft de grootste 

onzekerheid de plannen rond het wel of niet afschaffen van de verhuurderheffing. 

Toelichting op afwijkingen t.o.v. het jaarplan 2022

Startpositie liquide middelen

In de MJB waren we uitgegaan van een beginsaldo van € 1,1 mln, uiteindelijk is dit € 1,5 mln

geworden, mede door de Vestia lening die in medio december 2021 verstrekt werd.

Huurontvangsten

De huurontvangsten ontwikkelen zich in lijn met de begroting. Vanaf 1 april 2022 is er een 

Woonlastenbeleid, waarbij we verwachten dat de financiële afwijkingen t.o.v. de begroting 2022 

beperkt zullen blijven. Om dit te monitoren ontwikkelen wij KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren)

Onderhoud

Het planmatig onderhoud is verhoogd met 7% als gevolg van een aantal prijsstijgingen. 

Daarnaast is door gebrek aan personeel is onderhoud van de laatste maanden van 2021 

doorgeschoven naar 2022. Voor reparatieonderhoud en mutatieonderhoud houden we 

vooralsnog vast aan hetgeen begroot is.

Verder is het Onderhoudsdeel renovatieprojecten voorlopig verhoogd met 14%. Hiervoor zijn 

meerdere oorzaken, zo zijn de ervaringen van de pilot Iso9Wick meegenomen in deze calculatie  

en is er een wijziging toegepast in het toe te passen renovatiepakket. Verder worden er meer 

woningen gerenoveerd dan gepland in verband met meer efficiëntie in de uitvoering. Er kunnen 

nog aanvullende prijswijzigingen ontstaan, maar dit is op dit moment nog niet bekend.

Verhuurderheffing

In de financiële jaarplan 2022 is het uitgangspunt dat het percentage van de verhuurderheffing 

0,4850% bedraagt. Onlangs is het definitieve percentage bekend gemaakt en bedraagt dit 

0,332%. De financiële prognose voor 2022 is hierop aangepast.

Verkopen

In het financiële jaarplan 2022 gaan wij uit van het verkopen van vier woningen. Op basis van de 

leeggekomen woningen verwachten wij dit jaar vijf woningen te verkopen.

Vennootschapsbelasting

Bij het opmaken van de jaarrekening 2021 is de fiscale positie opnieuw beoordeeld. Op basis 

van de huidige inzichten zijn alle fiscale verliezen ultimo 2021 zo goed als afgehandeld en is er 

geen sprake meer van “extra fiscale winsten” door het terugnemen van deze verliezen. De 

vennootschapsbelasting in dan ook met ingang van het boekjaar 2022 gebaseerd op de reguliere 

winsten.



Financiële rapportage

Financiën in balans

Treasury

In de meerjarenbegroting 2022 schreven wij dat voor het jaar 

2022 de volgende treasury acties zullen plaats vinden:

1. De expiratie van twee leningen met een waarde van 

€ 2,1 mln; 

2. Het aantrekken van een nieuwe lening van ongeveer 

€ 3,2 mln;

Wat betreft de expiratie van de twee leningen: in de MJB 

rekenden we op een percentage van 0,75% als prolongatie 

rente. Door de economische ontwikkelingen (oplopende 

inflatie, tekorten aan grondstoffen (olie) en oorlog in 

Oekraïne) is de rente de afgelopen tijd opgelopen en hebben 

we een rentepercentage moeten afsluiten voor bijna het 

dubbele van deze prognose (1,35%). Een tegenvaller t.o.v. 

de MJB dus.

Gezien bovenstaande ontwikkelingen hebben we in maart 

een nieuwe lening aangetrokken, met opname per 1 juni a.s. 

met een hoofdsom van € 2,3 mln. In de MJB rekenden we 

met een lening met een hoofdsom van € 3,2 mln. 

Door het WSW wordt er aan het begin van het boekjaar een 

actualisatie van het maximaal te belenen bedrag gemaakt. 

Voor Woonstichting Valburg betekent dit een vermindering 

van het maximaal te belenen bedrag van € 0,4 mln omdat er 

ultimo 2021 extra eigen middelen zijn (zie Startpositie liquide 

middelen). 

Bovendien wordt € 0,5 mln gebruikt voor Niet-DAEB 

investeringen. Deze worden niet door WSW gefinancierd.

De AW schrijft in de Staat van de corporatiesector 2021, dat 

het wenselijk is dat corporaties in hun begroting rekening 

houden met de realiseerbaarheid van projecten. Er zijn 

namelijk corporaties die hun begroting gebruiken als 

reserveringskader, waarbij het gevaar is dat de begroting 

veel te ambitieus is en het goede gesprek belemmert over de 

bijdrage van lokale partijen aan de condities die nodig zijn 

voor het daadwerkelijk realiseren van de prestaties.

Valburg heeft twee jaar geleden invulling aan het verzoek van 

AW gegeven om zo reëel mogelijk de nieuwbouwprojecten te 

plannen in haar MJB. Alleen projecten die een grote 

slagingskans hebben, worden opgenomen in de MJB.

Deze werkwijze heeft wel een keerzijde. Bij het verschuiven 

van projecten in de tijd ontstaat direct een afwijking op de 

begroting (en dus het borgingsplafond) en is aanvullend 

overleg nodig met WSW bij aanvullende financiering. Dit jaar 

zal opnieuw in overleg gegaan worden met WSW daar voor 

renovatieprojecten meer financiering nodig is alsmede de 

nieuwbouwprojecten Hoge Hof (hogere bouwkosten) als 

Wouter Plasstraat (naar voren halen van realisatie).



Financiële rapportage

Financiën in balans

Winst-en Verliesrekening  Tertaal-1 2022

Werkelijk Begroting Tertaal 1 Prognose Prognose in 

2021 2022 2022 2022 % begroting*

Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten 8.201.701            7.982.000            2.625.435            7.982.000            100%

Vergoedingen 60.689                  131.000                20.404                  131.000                100%

EPV 26.534                  33.000                  10.691                  33.000                  100%

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 464.248                333.000                -4.057                   416.250                125%

Overige bedrijfsopbrengsten 9.518                    -                         -                         -                         100%

Som der bedrijfsopbrengsten 8.762.690            8.479.000            2.652.473            8.562.250            101%

Bedrijfslasten

Afschrijving (I)MVA 54.500                  42.000                  12.898                  42.000                  100%

Ov. Waardeverand. (I)MVA en vastgoedport. 716.167                1.532.000            -                         1.532.000            100%

Erfpacht 13.380                  13.000                  2.721                    13.000                  100%

Personeelskosten 802.606                830.000                295.378                830.000                100%

Onderhoudskosten 2.486.220            2.517.000            377.429                2.679.000            106%

Overige bedrijfslasten 2.406.347            2.056.000            622.964                1.761.000            86%

Som der bedrijfslasten 6.479.220            6.990.000            1.311.390            6.857.000            98%

Bedrijfsresultaat 2.283.470            1.489.000            1.341.083            1.705.250            115%



Financiële rapportage

Financiën in balans

Winst-en Verliesrekening  Tertaal-1 2022

Werkelijk Begroting Tertaal 1 Prognose Prognose in 

2021 2022 2022 2022 % begroting*

Niet gerealiseerde waardeveranderingen

vastgoedportefeuille 23.941.150          2.701.000            -                         2.701.000            100%

Financiële baten en lasten

Rente baten 116                        -                         -                         -                         0%

Rente lasten -1.016.361          -978.000              -334.097              -980.000              100%

Volkshuisvestelijke bijdrage Vestia -                         15.000                  -                         15.000                  

Som der financiële baten en lasten -1.016.245          -963.000              -334.097              -965.000              100%

RESULTAAT VÓÓR VPB 25.208.375          3.227.000            1.006.986            3.441.250            107%

Vennootschapsbelasting -901.819              -429.000              -404.799              -506.250              118%

Resultaat deelnemingen 192.476                -                         -                         -                         

RESULTAAT NA VPB 24.499.032          2.798.000            602.187                2.935.000            



Financiële rapportage

Financiën in balans

Specificatie personeels, onderhouds- en overige bedrijfslasten

Werkelijk Begroting Tertaal 1 Prognose Prognose in 

2021 2022 2022 2022 % begroting*

Personeelskosten conform loonlijst

Lonen en salarissen 685.823                718.000                235.859                718.000                100%

Sociale lasten inclusief ziekengeldverzekering 117.048                129.000                49.846                  129.000                100%

Pensioenlasten 92.393                  100.000                32.636                  100.000                100%

Subtotaal 895.264                947.000                318.341                947.000                

Ontvangen ziekengelduitkering -                         0                             -                         0                             100%

Doorbelaste uren -92.658                -117.000              -22.963                -117.000              100%

Totaal personeelskosten 802.606                830.000                295.378                830.000                

Onderhoudskosten

Planmatig onderhoud 1.158.015            1.356.000            226.160                1.456.000            107%

Klachtenonderhoud 284.083                311.000                52.357                  311.000                100%

Mutatie onderhoud 679.323                510.000                86.412                  510.000                100%

Onderhoudsbijdrage VVE 37.500                  38.000                  12.500                  38.000                  

2.158.921            2.215.000            377.429                2.315.000            

Renoveren/Herontwikkeling

Onderhoudsdeel renovatieprojecten 327.299                302.000                -                         364.000                121%

Totaal onderhoudskosten 2.486.220            2.517.000            377.429                2.679.000            



Financiële rapportage

Financiën in balans

SPECIFICATIE OVERIGE BEDRIJFSLASTEN Werkelijk Begroting Tertaal 1 Prognose Prognose in 

2021 2022 2022 2022 % begroting*

Overige bedrijfslasten

Kosten Raad van Commissarissen 54.957                  63.000                  16.934                  63.000                  100%

Accountantskosten 97.289                  76.000                  41.614                  76.000                  100%

Algemene kosten 282.330                372.000                194.327                372.000                100%

434.576                511.000                252.875                511.000                

Zakelijke bedrijfslasten

Belastingen 296.698                300.000                299.177                300.000                100%

Verzekeringen 22.697                  25.000                  23.878                  25.000                  100%

Contributie landelijke federatie 9.891                    10.000                  10.462                  10.000                  100%

329.286                335.000                333.517                335.000                

Overige lasten

Leefbaarheid 10.469                  10.000                  4.528                    10.000                  100%

Plantsoenenonderhoud 1.039                    5.000                    -                         5.000                    100%

Oninbare huur afboeking 1.112                    10.000                  -947                      10.000                  100%

Heffingen, verhuurdersheffing 975.305                979.000                -                         684.000                70%

Heffingen, obligoheffing AW 18.529                  51.000                  -                         51.000                  100%

Heffingen, bijdrageheffing AW 3.057                    7.000                    -                         7.000                    100%

Volkshuisvestelijke bijdrage Vestia 576.684                -                         -                         -                         100%

Ontwikkelingskosten algemeen -                         19.000                  -                         19.000                  100%

Overige zaken, leveringen en diensten 56.290                  129.000                32.991                  129.000                100%

1.642.485            1.210.000            36.572                  915.000                

Totaal overige bedrijfslasten 2.406.347            2.056.000            622.964                1.761.000            

* Bij 100% betekent dit dat er geen afwijking verwacht wordt tussen begroting en prognose. Bij een lager percentage van

   bijvoorbeeld 97% betekent dit dat er maar 97% gerealiseerd wordt van het begrotingsbedrag.



Financiële rapportage

Financiën in balans

Kasstroomoverzicht enkelvoudig (in € 1.000)

Werkelijk Begroting Tertaal 1 Prognose Verschil

2021 2022 2022 2022 Progn./begr.

Ontvangsten:

1.1 Huren 8.200                  7.982                  2.625                  7.982                  -                      

1.2 Vergoedingen 87                        164                      54                        164                      -                      

1.3 Overheidsontvangsten -                      -                      -                      -                      -                      

1.4 Overige bedrijfsontvangsten 5                          -                      -                      -                      -                      

1.5 Renteontvangsten -                      -                      -                      -                      -                      

Saldo ingaande kasstromen 8.292                  8.146                  2.679                  8.146                  -                      

Uitgaven:

1.6 Erfpacht 13                        13                        3                          13                        -                      

1.7 Personeelsuitgaven: 844                      830                      256                      830                      -                      

1.8 Onderhoudsuitgaven 2.393                  2.517                  521                      2.679                  162                      

1.9 Overige bedrijfsuitgaven 915                      1.004                  502                      1.004                  -                      

1.10 Renteuitgaven 1.053                  1.004                  299                      1.004                  -                      

1.11 a. Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat 22                        58                        -                      58                        -                      

1.11 b. Verhuurdersheffing 823                      979                      -17                      545                      -434                    

1.12 Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden 12                        15                        5                          15                        -                      

1.13 Vennootschapsbelasting 1.857                  429                      214                      315                      -114                    

Saldo uitgaande kasstromen 7.932                  6.849                  1.783                  6.463                  -386                    

Kasstroom uit operationele activiteiten 360                      1.297                  896                      1.683                  386                      



Financiële rapportage

Financiën in balans

3.1.3B (Des)investeringsactiviteiten enkelvoudig

Werkelijk Begroting Tertaal 1 Prognose Verschil

2021 2022 2022 2022 Progn./begr.

MVA ingaande kasstroom A. DAEB en B. niet DAEB activiteiten

2.1A Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet 

woongelegenheden 1.207                  875                      -12                      1.125                  250                      

2.1B Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet 

woongelegenheden -                      -                      -                      -                      -                      

2.2A Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode-                      -                      -                      -                      -                      

2.2B Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode-                      -                      -                      -                      -                      

Tussentelling ingaande kasstroom MVA 1.207                  875                      -12                      1.125                  250                      

MVA uitgaande kasstroom A. DAEB en B. niet DAEB activiteiten

2.6A Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 561                      4.002                  373                      5.100                  1.098                  

2.6B Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden 109                      404                      -                      430                      26                        

2.7A Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden 324                      382                      5                          770                      388                      

2.7B Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden -                      -                      -                      -                      -                      

2.8A Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden -                      -                      -                      -                      -                      

2.8B Leefbaarheid externe uitgaven projectgebonden -                      -                      -                      -                      -                      

2.9A Aankoop, woon- en niet woongelegenheden 1.156                  167                      -                      167                      -                      

2.9B Aankoop, woon- en niet woongelegenheden -                      -                      -                      -                      -                      

2.12A Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden -                      206                      185                      206                      -                      

2.14B  Investeringen overig 12                        15                        -                      15                        -                      

Tussentelling MVA uitgaande kasstroom 2.162                  5.176                  563                      6.688                  1.512                  

Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA -955                    -4.301                -575                    -5.563                -1.262                



Financiële rapportage

Financiën in balans

Werkelijk Begroting Tertaal 1 Prognose Verschil

2021 2022 2022 2022 Progn./begr.

Financiële Vaste Activa

2.17.1 Ontvangsten verbindingen -                      -                      -                      -                      -                      

2.17.2 Ontvangsten overig -                      -                      -                      -                      -                      

2.19 Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA -                      -                      -                      -                      -                      

Kasstroom uit (des)investeringen -955                    -4.301                -575                    -5.563                -1.262                

Financieringsactiviteiten enkelvoudig

Ingaand

3.1.1 Nieuwe door WSW geborgde leningen (reeds geleend) 1.871                  3.239                  -                      2.300                  -939                    

3.1.1 Nieuwe door WSW geborgde leningen (nog te lenen) -                      -                      -                      1.450                  1.450                  

3.1.2 Nieuwe niet door WSW geborgde leningen Daeb-investeringen -                      -                      -                      -                      -                      

3.1.3 Nieuwe niet door WSW geborgde leningen niet-Daeb-investeringen -                      -                      -                      -                      -                      

Tussentelling 1.871                  3.239                  -                      3.750                  511                      

Uitgaand

3.2.1 Aflossing door WSW geborgde leningen 1.083                  1.066                  439                      1.066                  -                      

3.2.2 Aflossing niet door WSW geborgde leningen Daeb-investeringen -                      -                      -                      -                      -                      

3.2.3 Aflossing niet door WSW geborgde leningen niet-Daeb-investeringen -                      -                      -                      -                      -                      

Tussentelling 1.083                  1.066                  439                      1.066                  -                      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 788                      2.173                  -439                    2.684                  511                      

Mutatie liquide middelen 193                      -831                    -118                    -1.196                -365                    

Wijziging kortgeldmutaties -                      -                      -                      -                      -                      

Liquide middelen per 1-1 1.338                  1.131                  1.531                  1.531                  400                      

Liquide middelen per 31-12 1.531                  300                      1.413                  335                      35                        



Financiële rapportage

Financiën in balans

Toetsing aan Financieel Beleid/normen WSW/AW en Valburg

Werkelijk Begroting Prognose Minimale streefwaarden

2021 2022 2022 WSW/AW Valburg

1. Interest Coverage Ratio (ICR) 1,3 2,3 2,7 Tenminste 1,4 Tenminste 1,8

Waarde o.b.v. cijfers tertaal 1 rapportage 4,0

De LTV wordt niet in de tertaalrapportage opgenomen omdat dit een ratio is die op één peilmoment wordt afgenomen en normaliter

één keer per jaar wordt bepaald aan de hand van de berekende beleidswaarde ultimo jaar (via de systematiek van het Handboek model-

matig waarderen) en de langlopende schulden ultimo jaar.

Meet de mate waarin de corporatie kasstromen uit de normale 

bedrijfsuitoefening genereert om de rente-uitgaven over het 

vreemd vermogen te kunnen voldoen.



Financiële rapportage

Financiën in balans

OVERZICHT PROJECTEN
Proj nr Naam/Omschrijving  Opleverings 

jaar volgens 

MJB 2022 

 Aantal 

VHE  

MJB 

 Investering 

volgens MJB 

(stiko, 

geïndexeerd) 

Status Goedgekeurd 

RvC

Datum 

goedkeuring

Realisatie 

Start 

project t/m 

T1 2022

Werkelijke 

uitgaven T1 

2022

Totaal te 

verwachten 

uitgaven 

2022

Prognose 

realisatie 

(stiko)

Aantal 

VHE

Totaal 

VHE

Nieuwbouwprojecten Bedrag* d.d. 30-4-2022

1-1 t/m 30-

04-2022

slo
o

p

h
u

u
r 

n
w

.

To
ev.

740 Woningen bij Hoge Hof (2023)** 2023 42          9.740.000                  onderhanden 10.050.000         30-9-2019 748.375        352.084        4.508.536       10.800.000          -74 42      -32

734 Grintpad (2025)** 2025 9             1.858.000                  1.974.500           1-4-2019 17.723           -                 600                   -                         0 9        9

714 Veldstraat, (2025)** 2025 24          5.366.000                  GBV 4.918             4.918               -                         0 24      24

Aankoop Zetten Zuid 2024 20          4.836.000                  GBV -                 -                    -                         0 20      20

738 Wouter Plassstraat (2023)** 2023 4             864.000                      1.025.000           d.d. 18.916           4.585             722.085           1.085.000             0 4        4

739 Tuyn van Limes (2022)** 2022 5             1.095.000                  1.041.231     116.486        145.724           1.070.000             0 5        5

Nieuwe woningen CO-2 neutraal*** 2026 14          3.328.000                  GBV -                 -                    -                         -14 14      0

118        27.087.000                1.826.245     478.073        5.381.863       12.955.000          -88       118   30         

*GBV = nog geen besluit voorgelegd

** inclusief korting verhuurderheffing ad € 25.000 (DAEB-aandeel)

*** sloop gevolgd door nieuwbouw

Proj nr Naam/Omschrijving  Renovatie-

jaar volgens 

MJB 

 Aantal  Begrote renovatie 

kosten 

Status Goedgekeurd 

RvC

Realisatie Werkelijke 

uitgaven T1 

2022

Totaal te 

verwachten 

uitgaven 

2022

Prognose 

realisatie

Renovatieprojecten Bedrag* d.d. 30-4-2022

Renovaties volgens MJB 2022-2026

730-D Project Iso9Wick 2021 9             afgerond 80.969           Kosten 2021, betaald in 2022

730-D De Hoge Wickstraat, Spaanstraat, Oosterhout 2022 8             642.000                      GBV -                 928.000                

642.000                      80.969           



Bijlage 1: Acties Jaarplan 2022

Woonstichting Valburg



Jaarplan 2022 – Check T1 Leeswijzer

Toelichting
Wie als trekker in het Jaarplan 2021 staat genoemd heeft een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst die gaat over een van de vier hoofddoelen in het Jaarplan.

We bespreken, met het einde van T2 in zicht, de voortgang op alle acties in samenhang met elkaar .We krijgen zo zicht op de voortgang, maar horen ook collega’s waar die mee 

bezig zijn voor het zelfde doel. Er ontstaat gelegenheid om elkaar te helpen, we passen wellicht onze acties aan en we bereiden zo de T2 rapportage voor.

Voorbereiding
We vullen 3 werkdagen voor de bijeenkomst kleurtjes/duimpjes bij onze actie in. 

Een groene duim betekent afgerond of op koers.   

Een oranje wijsvinger betekent dat de actie aandacht/bijsturing  nodig heeft

Een rode duim betekent dat het niet gaat lukken.

In de bijeenkomst bespreken we: 
- welke actie gaat goed;

- welke actie vraagt aandacht;

- welke actie passen we aan: (verwerken in T2 rapportage);

- de samenhang in deze strategie/maatregel: versterken de acties elkaar, helpen de acties nog om de strategie/maatregel waar te maken, moeten we extra dingen doen etc.

- de samenhang in het doel (rekening houdend met het voorgaande):

- versterken de acties/maatregelen en strategieën elkaar?

- helpen de strategieën om het doel te halen?

- moeten we extra/andere dingen doen? 

Tot slot blikken we terug op deze bespreking en maken we vervolgafspraken. De bevindingen noteren we in dit format, per doel.



Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Huurderstevredenheid

2. Verduurzaming

3. Geschikte woningen voor de doelgroep

4. Organisatieontwikkeling & versterking van de bedrijfsvoering

Samen Goed Wonen



Doel 1. Huurderstevredenheid

Samen goed wonen 

Doel: 

Ook bij een (gemiddeld) dalende inzet van middelen op 

woningniveau, blijven huurders van Woonstichting Valburg tevreden 

over de technische staat van de woning en de dienstverlening, zoals 

blijkt uit een gelijkblijvend cijfer (over 2017 is dat een 7,9) voor 

huurderstevredenheid in de Benchmark.

Jaarplan 2022



1. Huurderstevredenheid

Jaarplan 2022

Strategie 1 De technische staat van de woning wordt beter afgestemd op de woonbehoefte van de huurder.

Maatregel 1.1.1 Onderzoek naar andere manier van samenwerken met (keten)partners om de kosten omlaag te brengen met gelijkblijvende of

hogere huurderstevredenheid.

T S T1/2/3

Behaald resultaat

2022

a. Vanuit KWH huurderstevredenheid zijn (aangepaste) kpi’s met opdrachtnemers gemaakt. Uitslag KWH is regelmatig 

(maandelijks/per kwartaal maar minimaal eens in het jaar) teruggekoppeld aan samenwerkingspartijen.

IdH AP T3

b. Met kwartiermaker warmte van de Gemeente zijn afspraken gemaakt om klimaatadaptatie bij renovatie bestaande woningen mee te 

nemen.

IdH BG T2

Maatregel 1.1.2 De beschikbare middelen worden meer gericht op kwaliteits-aspecten in de woning die de huurder waardeert. T S T1/2/3

Behaald resultaat

2022

a. Vanuit uitslag KWH huurderstevredenheid is onze standaard kwaliteit geëvalueerd en aangepast. IdH AP T3

b. 10% van alle bewoners kookt eind 2022 op elektriciteit (dat is eind 2021 2% ; in 2030 zal 75% van onze bewoners op elektriciteit

koken)

IdH AP T3

c. Plan van aanpak "veilig wonen" is vastgesteld IdH MJ/BG/

RS/DW

T2



1. Huurderstevredenheid

Jaarplan 2022

Strategie 2 De dienstverlening wordt beter afgestemd op de behoefte van de huurder.

Maatregel 1.2.1 Het sturen van verwachtingen van (zittende en kandidaat-) huurders dmv duidelijke informatievoorziening vooraf T S T1/2/3

Behaald resultaat 

2022

a. De eyecatcher op de website homepage kan 3 bijzonderheden uitlichten (bijzondere acties, projecten, vacatures etc) CP FR T1- Af

b. Verbeteren standaard brieven en e-mails met als doel: beter begrijpen voor de lezer en daardoor beter en sneller resultaat CL FR

JF

T3

c. Implementatie Woonlastenbeleid: opgave (geschatte) energielast… RS DW 

AP

T2

d. Bij woningtoewijzing wordt loting toegepast, met als doel meer kansen te creëren voor starters. Indien er een "go" komt, implementatie 

en aanpassen aanbiedingsreglement.

SV FR T1

Maatregel 1.2.2 Komen tot gestructureerde en afgestemde acties voor het ophalen en verwerken van feed-back van huurders. T S T1/2/3

Behaald resultaat 

2022

Met behulp van maand- en kwartaalmetingen door KWH hebben we inzicht in de waardering van onze dienstverlening door nieuwe 

huurders, vertrokken huurders, bij reparaties, onderhoud en algemene dienstverlening. Vanuit deze inzichten worden vervolgens concrete 

verbeteracties geformuleerd voor toepassing in de praktijk. Deze worden ook gecommuniceerd naar onze belanghouders. 

CP AP

SV

IdH

T3

Maatregel 1.2.3 Wij gaan onze dienstverlening verbeteren/aanpassen obv marketingadviezen die zijn verstrekt. T S T1/2/3

Behaald resultaat 

2022

Een toepassing van „Service Excellence“ is vertaald in een meerjaren-verbeterplan voor ons. MJ DW

RS

IH

T2



1. Huurderstevredenheid

Jaarplan 2022

Strategie 3 Versterken samenwerking met partners om sociale problematiek beter aan te pakken.

Maatregel 1.3.1 Vanuit onze rol van signalering komen we tot effectievere samenwerking op dorpsniveau met organisaties en omwonenden bij 

de aanpak van vervuiling, eenzaamheid, armoede en zelfredzaamheid. 

T S T1/2/3

Behaald resultaat 

2022

a. De contactgegevens van medewerkers van organisaties (Forte Welzijn, vrijwilligers etc) zijn met ons uitgewisseld, met de opzet om 

signalen direct door te kunnen geven en op te pakken in de uitvoering (dus niet via de hiërarchie) . 

MJ JDH

BG

SV

T1

b. Preventief voor groeiseizoen melden bij huurders die elk jaar voorkomen in ons tuinbeleid, met als doel dat we minder huurders elk 

jaar terug komen in ons tuinbeleid

JF JDH 

BG 

CvdL

T1 

Maatregel 1.3.2 Komen tot afgestemde acties voor bewoners die overlast veroorzaken T S T1/2/3

Behaald resultaat 

2022

a. Na onderzoek weten we of de leefbaarheidsmodule in DE-online nuttig is. SV FR T2

b.    Met gemeente en andere partners komen tot een afgestemde samenwerkingsaanpak. MJ SV T2

Maatregel 1.3.3 Vanuit onze rol als sociale verhuurder bijdragen aan de ontwikkeling/verbetering van leefbaarheid in de dorpen, mede door 

huurders te activeren en ondersteunen

T S T1/2/3

Behaald resultaat 

2022

a. Bij VVE Molenhoekplein heeft de samenwerking met Forte Welzijn geleid tot meer sociale activiteiten van de bewoners onderling CP SV T1

b. Eind 2022 loopt de bestemmingsplanprocedure af voor de gebiedsontwikkeling van het Hart van Oosterhout waarin de kerk de functie

van Dorpshuis gaat krijgen. 

MJ RS T3

c. Eind 2022 is voor het Multi Functionele Complex De Wanmolen in Zetten een plan gemaakt, klaar voor de bestemmingsplanprocedure. MJ RS T3



Doel 2. Verduurzaming & Betaalbaarheid

Samen goed wonen 

Doel: 

Het verduurzamen van ons bezit naar CO2 neutraal in 2050 en 

tegelijkertijd het wooncomfort verhogen en de woonlasten voor onze 

huurders beheersen. In het Strategisch Vastgoed Beleid worden 

tussendoelen en strategieën vastgesteld voor de eerste periode van 

10 jaar (in dit geval van 2021 t/m 2030)

Jaarplan 2022



2. Verduurzaming

Jaarplan 2022

Strategie 1 We doen minimaal wat in het klimaatbeleid van de Rijksoverheid voor de gebouwde omgeving wordt vastgesteld. In 

de bestaande voorraad zetten wij in op het terugdringen van de warmtevraag.

Maatregel 2.1.1 Isoleren bestaand woningbezit T S T1/2/3

Behaald resultaat

2022

a. 8 woningen zijn geisoleerd naar NOM ready volgens het koersplan IH BG T3

b. Evaluatie Iso9Wick is uitgevoerd en verbeterpunten worden meegenomen naar volgend project IH BG

RS

T1

c. Planning gemaakt voor welke woningen in 2023 worden geïsoleerd en de bewoners zijn hierover geïnformeerd IH BG T2

d. De Actie Radiatorfolie is uitgevoerd en geëvalueerd. MJ DW

IdH

CP

T1

Maatregel 2.1.2 Toevoegen van nieuwbouw NOM Woningen T S T1/2/3

Behaald resultaat

2022

a. Omgevingsvergunning (bouwvergunning) is verleend voor project De Hoge Hof (42 woningen) RS BG T1

b. Oplevering project Wouterplasstraat 4 woningen en daarmee RVV subsidie veilig stellen. ( 4 woningen) RS BG T3

c. Evaluatie project Hof van Zetten betreffende duurzaamheid (EPV) is afgerond en eventuele voortvloeiende acties daaruit zijn in 

gang gezet.

RS BG T1



2. Verduurzaming

Jaarplan 2022

Strategie 2 Met behulp van (verduurzamings)maatregelen verbeteren we het wooncomfort en houden we woonlasten beter 

beheersbaar

Maatregel 2.2.1 Het huurprijsbeleid wordt geactualiseerd vanuit een woonlastendoelstelling met de focus op betaalbaarheid voor de doelgroep. T S T1/2/3

Behaald resultaat 

2022

a. Het Woonlastenbeleid is vastgesteld en de implementatie is gestart. MJ RS 

MM 

SV

T1

b. Implementatie van Woonlastenbeleid wordt in 2022 afgerond waaronder: opgave (ingeschatte) energielasten weergeven bij nieuwe 

verhuringen, aanpassingen in het ICT systeem, uitleg op website en bij woningadvertenties.

RS DW

SV

FR

AP

CP

T2

Maatregel 2.2.2 In minimaal één nieuwbouwproject passen wij naast een nul op de meter concept ook materialen toe die uitgaan van circulariteit. T S T1/2/3

Behaald resultaat 

2022

Pilot CO2 neutraal bouwen is gekozen. MJ RS T1



Doel 3. Geschikte woningen voor de doelgroep

Samen goed wonen 

Doel: 

Meer woningzoekenden/huurders kunnen een geschikte woning 

vinden, passend bij hun levensfase.



3. Geschikte woningen voor de doelgroep

Jaarplan 2022

Strategie 1
Huurders kunnen langer thuis blijven wonen

Maatregel 3.1.1 Doorstroming genereren met 60+ beleid, onderzoeken of er meer mogelijkheden zijn. T S T1/2/3

Behaald resultaat 

2022

a. Project Fijn Wonen is gestart. De woonadviseurs bewerkstelligen 6 daadwerkelijke verhuizingen conform ons verhuisbeleid. SV JF T3

b. Als er een geschikte woning vrij komt voor woningdelers, wordt hiermee een pilot gedaan. SV IdH T3

c. Met behulp van minimaal 2 publiciteitsacties in lokale bladen geven we meer ruchtbaarheid aan ons 60+ beleid. CP RS

SV

T3

Maatregel 3.1.2 Toevoegen van geschikte woningen voor 60+ door nieuwbouw. T S T1/2/3

Behaald resultaat 

2022

a. Start bouw van het project De Hoge Hof 42 woningen waarvan 38 voor doelgroep 60+ RS BG T2

b. Oplevering project Wouter Plasstraat 4 grondgebonden woningen voor doelgroep 60+ RS BG T3

c. Initiatieffase is afgerond voor het project 't Kriekske aankoop grond van gemeente voor ca. 10 woningen voor 60+. Go or no Go RS MJ T3

d. Initiatieffase is afgerond van het project Dorpsplein Herveld aankoop grond van gemeente voor 6 woningen voor 60+. Go or no GO RS MJ T3

e. Veldzicht fase 1 overeenkomst tussen WST en Dijme wordt gesloten voor de ontwikkeling van 24 sociale huurwoningen waarvan 50% voor 

60+.

RS MJ T3

Maatregel 3.1.3 Aanpassingen voor langer thuiswonen in bestaand bezit. T S T1/2/3

Behaald resultaat 

2022

a. Bij badkamer renovatie zal bij woningen zoals beschreven is in het SVB, een extra toilet worden aangebracht (ca. 10 woningen) IdH BG

AP

T3

b. De kwalificaties voor het type comfort woningen zullen herijkt zijn. IdH SV/RS

BG

T2



3. Geschikte woningen voor de doelgroep

Jaarplan 2022

Strategie 2 Herijken van het SVB op woningbehoefte 

(Deze doelstelling is behaald in 2021) 

Maatregel 3.2.1 In het SVB is de voorraadontwikkeling afgestemd op de vraagzijde. T S T1/2/3

Behaald resultaat 

2022

Sessie organiseren met RvC in het eerste kwartaal van 2022 om de acties uit het SVB in verschillende scenario’s te zetten met als 

vertrekpunt de MJB 2022

MM MJ  

RS 

IdH

T1

Maatregel 3.2.2 Bedienen van middeninkomens: verkoop van huurwoningen en door verhuur in de vrijesector. T S T1/2/3

Behaald resultaat 

2022

Op basis van het SVB worden acties/strategieën bepaald. DW CP T3



4. Organisatieontwikkeling & versterking 
van de bedrijfsvoering

Samen goed wonen 

Doel: 

1. Het versterken van de bedrijfsvoering en zorgen dat organisatie 

in staat is om gewenste ambities ook daadwerkelijk te realiseren

2. Wij ontwikkelen ons naar een netwerkorganisatie.

Jaarplan 2022



4. Organisatieontwikkeling & versterking van de bedrijfsvoering

Jaarplan 2022

Strategie 1 Het borgen van ons werk door extra aandacht te besteden aan de planning en controle cyclus en het sturen op onze 

resultaten

Maatregel 4.1.1.1 Datakwaliteit en datavaardigheid worden verbeterd (zie plva Aedes) T S T1/2/3

Behaald resultaat 

2022

a. De gegevens in het oude DMS zijn opgeschoond en er is een start gemaakt met het zo nodig overbrengen naar het nieuwe DMS FR AP

CL

T3

b. Stapsgewijs implementeren standaard inrichting in DE Online waar dat zinvol is. FR Collega’

s

T3

c. De datakwaliteit in DE Online is eind T3 sterk verbeterd en waar van toepassing gebaseerd op de CORA/VERA standaarden. FR MM T3

Maatregel 4.1.1.2 Het (persoonlijk) leiderschap en eigenaarschap wordt versterkt, mede op basis van de inzichten die zijn opgebouwd in 2018

(Management Drives).

T S T1/2/3

Behaald resultaat 

2022

a. In 2022 hebben trekkers in het Jaarplan en proceseigenaren obv zelf gekozen doelen en benodigde bijsturing hun beoogde 

resultaten gehaald en geëvalueerd. MJ
Alle 

collega’s
T3

Maatregel 4.1.1.3 Basis voor pdca versterken. T S T1/2/3

Behaald resultaat 

2022

a. Risicomanagement wordt ogv het onderzoek onder de 4 corporaties in Lingewaard en Overbetuwe miv 2022 toegepast in de T-

rapportages en Jaarverslag en beleid wordt gevormd en vastgelegd in een beleidsdocument

MJ MM T3

b. De visitatie wordt uitgevoerd in T1 en geeft aanknopingspunten voor het te vormen bedrijfsplan 2023-2026 MJ CP T1

c. Het investeringsstatuut wordt geactualiseerd MM RS T3

d. Het bedrijfsplan 2023 – 2026 is afgerond, zodat het Jaarplan 2023 daarop kan worden gebaseerd. MJ Collega’

s

T3

Doel 1: Versterken van de bedrijfsvoering en zorgen dat organisatie in staat is om gewenste ambities ook daadwerkelijk te realiseren



4. Organisatieontwikkeling & versterking van de bedrijfsvoering

Jaarplan 2022

Strategie 1 Ontwikkelen van vaardigheden en middelen om in een netwerk effectief te werken

Maatregel 4.2.1.1 We werken op lange termijn toe naar een netwerkorganisatie. T S T1/2/3

Behaald resultaat 

2022

a. Met begeleiding van Dreamfactory doorlopen we onder de naam “Sterk in Samenwerk” een traject dat ons meer inzicht en skills geeft 

in wat werken in een netwerk van ons vraagt.

SV CP

IH

T2

b. De ambities rond ons opdrachtgeverschap zijn bepaald en het inkoopbeleid en –voorwaarden is geactualiseerd. MJ IdH

MM

RS

FR 

SV

T2

c. Een “update” over de rol en verantwoordelijkheid van collega’s voor hun deel, elk jaar een ander deel, van de teksten op de website, 

doel: up to date houden van de teksten en weten wat er op de website staat. 

SV CP T1

Doel 2: Wij ontwikkelen ons naar een netwerkorganisatie



4. Organisatieontwikkeling & versterking van de bedrijfsvoering

Jaarplan 2022

Strategie 2 Ontwikkelen van ondersteunende middelen en organisatievorm

Maatregel 4.2.2.1 Verbeteren van informatiestromen. T S T1/2/3

Behaald resultaat 

2022

a. In gebruik nemen van de servicekostenafrekening via DE-Online. Indien nodig deze bijsturen/wijzigen. AP MM T2

b. Rapportages zijn, waar dat is afgesproken, gebaseerd op gegevens uit Business Insight en Power BI FR ALL T3

c. Optimaliseren van het digitaliseren van het mutatieproces, documenten nauwkeuriger opslaan, met als doel dat ze makkelijker en 

sneller te vinden zijn voor iedereen. 

JF FR

SV

CvdL

AP

JDH

BG

T3

d. Testen en implementeren van inscannen van inkoopfacturen en automatisch boeken van deze facturen in DE-Online. AP MM

FR

T3

e. Procedure invoeren nieuwe woningen beschrijven. JF MM 

FR AP 

DW 

CvdL

T1

Maatregel 4.2.2.2 Inzet van cross-mediale communicatie voor een breder bereik van doelgroepen . T S T1/2/3

Behaald resultaat 

2022

a. Minimaal 3 collega’s zijn vaardig in het gebruik van onze LinkedIn, Facebook en Instagram pagina’s voor zowel het plaatsen als 

het beantwoorden van berichten.

CP FR

JF

DW

CvdL

T3

Doel 2: Wij ontwikkelen ons naar een netwerkorganisatie



4. Organisatieontwikkeling & versterking van de bedrijfsvoering

Jaarplan 2022

Strategie 2 Ontwikkelen van ondersteunende middelen en organisatievorm

Maatregel 4.2.2.3 De informatiebeveiliging is steeds up to date en voldoet aan de gekozen standaard. T S T1/2/3

Behaald resultaat 

2022

a. De informatiebeveiliging is geëvalueerd en geactualiseerd. MM FR T2

b. De selectie van een nieuwe accountant is afgerond voor T3 MM MJ

WBr./

MV

T3

Doel 2: Wij ontwikkelen ons naar een netwerkorganisatie



5. Prestatieafspraken met gemeente 
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Jaarplan 2022



5. Prestatieafspraken met gemeente Overbetuwe

Jaarplan 2022

1. Voorraadstrategie: nieuwbouw en bestaande voorraad

Nieuwbouw T S T1/2/3

Behaald resultaat

2022

1. In 2022 stellen partijen de verdeling van de bouwopgave 2022 t/m 2025 naar corporatie/ kernen vast.
G

2. Partijen bespreken in 2022 of er aanvullende maatregelen nodig zijn om te borgen dat er in bestemmingsplannen 30% sociale 

huurwoningen worden gebouwd.
WsH

3. De gemeente spant zich in 2022 in om geschikte woningbouwlocaties aan te melden voor versnellingsondersteuning door de provincie.
G

4. Per bouwproject met sociale huur verkent de gemeente in 2022 of er subsidiemogelijkheden zijn. Zoals de subsidieregeling van de 

provincie voor sociale woningbouw (zie Actieplan Wonen 2020-2025, actie 8 (‘Subsidieregeling betaalbare woningen’)).
G

5. Woningstichting Heteren overlegt in 2022 met de gemeente over de ontwikkeling van een locatie in Randwijk, om ook in die kern kleine en 

goedkope appartementen te ontwikkelen voor starters uit Randwijk.
WsH

Bestaande voorraad T S T1/2/3

Behaald resultaat

2022

6. Woonstichting Valburg gaat in 2022 het woonlastenbeleid (waaronder het huurprijsbeleid) implementeren dat zij eind 2021 heeft

opgesteld.

WSV

MJ

RS

MM

SV

T3

Klik hier voor de volledige Prestatieafspraken 2022-2025. Afspraken specifiek voor woonstichting Valburg staan in roze. Alleen deze afspraken zijn van een 
“voortgangsduimpje” voorzien. 

https://www.wstvalburg.nl/uploads/download/download_download/Prestatieafspraken-2022-2025.pdf


5. Prestatieafspraken met gemeente Overbetuwe

Jaarplan 2022

2. Verduurzaming
T S T1/2/3

Behaald resultaat

2022

7. In 2022 neemt de gemeente het initiatief om samen met WST Valburg bij een project in de openbare ruimte klimaatadaptieve

maatregelen te nemen.

G

8. In 2022 leggen partijen de invulling van de doelstelling voor dit thema vast Viv

9. De gemeente werkt in 2022 aan een convenant om gezamenlijk met andere partijen - waaronder de corporaties - afspraken te maken 

voor de op te stellen wijkuitvoeringsplannen.

G

10. Aan de hand van de in 2021 vastgestelde Transitievisie Warmte en de op te stellen wijkuitvoeringsplannen maken de corporaties in 2022 

vervolgafspraken over het aardgasvrij perspectief per wijk.

G

11. Begin 2022 stellen partijen een plan op voor de besteding van de landelijke subsidie om energiearmoede aan te pakken en voeren dat in 

2022 uit.

G

12. Woningstichting Heteren zal in 2022 38 woningen verbeteren, inclusief energetische maatregelen (met oude labelsprong van C/D naar A). WsH

13. Woonstichting Valburg renoveert/isoleert in 2022 negen woningen naar ‘NOM-ready’. WSV

IdH

BG T3

14. Vivare voert in 2022 groot onderhoud c.q. energetische maatregelen uit aan circa 141 woningen Viv



5. Prestatieafspraken met gemeente Overbetuwe

Jaarplan 2022

3. Bijzondere doelgroepen en woonvormen T S T1/2/3

Behaald resultaat 2022 15. De gemeente benut de ondersteuning van de provincie voor flexibele woonvormen (kennismakelaar en digitaal platform). G

16. De corporaties zijn in principe bereid om het beheer van de vier aanvullende standplaatsen voor woonwagens in Elst en twee in

het westelijk deel van de gemeente op zich te nemen. De gemeente maakt met de corporaties hierover in 2022 afspraken over 

de financiën en het beheer (en evt. verhuur).

G

4. Wonen en Zorg T S T1/2/3

Behaald resultaat 2022 17. De gemeente werkt in 2022 samen met haar woon- en zorgpartners een strategische uitvoeringsagenda Wonen en Zorg uit. Ter 

uitvoering van deze strategische agenda brengt de gemeente in 2022 de vraag naar levensloopgeschikte woningen in beeld om 

vervolgens in overleg met de corporaties op basis van het huidige aanbod de benodigde maatregelen te bepalen. De corporaties 

helpen bij het aanleveren van gegevens voor die strategische uitvoeringsagenda.

G

18. De gemeente continueert de inzet van een woonadviseur en evalueert het project in het 3e kwartaal van 2022. G & SV T2

19. Woonstichting Valburg stuurt in 2022 op doorstroom van senioren uit zes gezinswoningen naar seniorgeschikte 

woningen.

WSV

SV

T3

5. Leefbaarheid T S T1/2/3

Behaald resultaat 2022 20. In 2022 starten partijen met een pilot voor leefbaarheid in één geselecteerde wijk. G

21. Vivare wil in 2022 met de gemeente afspraken maken over gegevensuitwisseling van privacygevoelige informatie binnen de AVG Viv



Legenda

Jaarplan 2022

Afkorting Betekenis Afkorting Betekenis

G of GO Gemeente Overbetuwe

Corp Corporaties (Heteren, Valburg en Vivare)

Huv Huurdersorganisaties

Het of WsH Woningstichting Heteren

Viv Vivare

WSV Woonstichting Valburg

NOM Nul op de Meter


