
Financiën

Begrote winst- en verliesrekening (x € 1 miljoen)

Bedrijfsopbrengsten (excl. verkoop) 53.016
Bedrijfslasten  -32.259
Regulier bedrijfsresultaat 20.757
Financiële baten en lasten -11.281
Resultaat gewone bedrijfsuitoefening 9.476
Jaarresultaat 18.920

Vitale wijken en buurten

Begroting leefbaarheid € 733.000

Leefbaarheid is een breed begrip. Het betekent dat het 
wonen in de wijk en de woning zo fijn mogelijk moet zijn. Als 
het om de leefbaarheid in een wijk gaat, gaan we met de 
bewoners van die wijk in gesprek. Bewoners kunnen ook zelf 
ideeën aandragen. 
Onze focus ligt in 2019 ook op de wijkvernieuwing in de 
wijken: Selwerd, Indische Buurt, Beijum en De Wijert.

Onderhoud

Wat verwachten we uit te geven:  (x € 1.000)
 
Dagelijks onderhoud   4.635
Planmatig onderhoud   9.241
Groot onderhoud | energiemaatregelen   9.842

Wat gaan we zoal doen:
• schilderwerk   438  woningen
• vervanging cv-ketels   313  woningen
• keukenrenovatie   322  woningen
• douche- en toiletvernieuwing      112  woningen
• Vervanging van dakbedekking    96 woningen/ 
       bergingen
asbestsaneringen  500 woningen

Verkoop woningen

In 2019 gaan we 37 woningen verkopen, waarvan
6 vrije sectorwoningen.
Ook verkopen we 60 onzelfstandige eenheden.

Wij gebruiken de verkoopopbrengsten voor investeringen in 
ons bestaande woningbezit en verduurzaming woningen.

continuïteit leefbaarheid

Tevreden huurders

De Huurders van De Huismeesters zijn opnieuw positief. 
De Huismeesters heeft ook dit jaar een prima BA-score, 
bovengemiddeld, en behoort hiermee tot de subtop. De 
prestaties zijn stabiel gebleven ten opzichte van vorig jaar. 
De organisatie heeft dit jaar laten zien, deze lijn vast te kun-
nen houden. Wij willen deze positieve lijn in 2019 doorzetten.

Onze dienstverlening is als volgt beoordeeld:
Nieuwe huurder 8,2
Vertrokken huurder 7,3
Reparatieverzoek 7,7

We meten in 2019 ook het proces planmatig onderhoud en 
investeringsonderhoud.

Digitalisering

Wij verbeteren in 2019 onze website en klantportaal. Dat doen 
wij om onze huurders online nog beter van dienst te zijn. 

Digitaal waar het kan persoonlijk waar het moet.

dienstverlening

Om voldoende betaalbare woningen aan te bieden aan onze 
woningzoekenden, hebben we afspraken gemaakt met onze 
Huurdersraad. Minimaal 85% van onze woningvoorraad moet 
beschikbaar zijn voor onze primaire doelgroep. 
We investeren in verduurzaming om de energielasten voor 
onze bewoners te verlagen.

Indeling woningbezit per 1 januari 2019

Goedkoop (< € 417,34)  20,6%
Betaalbaar  (< € 417,34 -  € 640,14)  65,4%
Duur t/m huurtoeslaggrens  (€ 640,14 -  € 710,68) 13,5%
Duur boven huurtoeslaggrens (> € 710,68)  0,5%
  100%

betaalbaarheid | beschikbaarheid

duurzaamheid
Projecten

planmatig onderhoud | verbeteronderhoud | energiemaat-
regelen

Indische Buurt    54 woningen
Oosterparkwijk    47 woningen
Vinkhuizen    90 woningen
Centrum    76 woningen

Voorbereiding projecten Selwerd    95 woningen
en De Wijert  260 woningen

Daarnaast:
• afronding balkonrenovatie
• vervanging open verbrandingstoestellen in 50 woningen
(daarmee zijn alle open verbrandingstoestellen vervangen)

Dit zijn onze speerpunten in 2019!
woonkwaliteit


