
       in 2015

Het jaar 2015 was zeer ingrijpend door de grote 
stroom vluchtelingen naar Europa. Ook De 
Huismeesters heeft hierin haar verantwoorde-
lijkheid genomen en heeft zich actief ingezet 
om te voorkomen dat vluchtelingen geen huis, 
thuis en toekomst hebben.  

Wij zijn een Groningse buurtcorporatie. Nuchter 
en betrouwbaar. Wij hebben een goed en intensief contact 

met de Huurdersraad, huurderscommissies en onze bewoners in de 
wijken. Wij hebben met onze huurders en belanghebbenden korte lijnen. 
Dat maakt ons een daadkrachtige organisatie. 

De Huismeesters kijkt terug op een jaar van veel interne en externe 
ontwikkelingen. De organisatie heeft daarbij met een bedrag van 7 miljoen 
euro aan maatschappelijke investeringen een flinke volkshuisvestelijke 
prestatie geleverd. Daarbij vinden wij het belangrijk dat onze inkomsten en 
uitgaven goed in balans zijn. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat onze 
huurders betaalbaar kunnen wonen. Nu en later! 

Wilt u het hele jaarverslag lezen? kijk dan op onze website:
www.de huismeesters.nl

Sije Holwerda

Woningen

Aantal woningen 7.289 (2014: 7.272)

Bergingen, garages, parkeer-
plaatsen, winkels en werkruimten 1.780 (2014: 1.922)

Gemiddelde huurprijs € 489 
Verkocht 64 woningen

Gemiddelde huurverhoging 2,1%

Nieuwe huurcontracten 966 huurders

Ontruimingen 44 woningen 
(14 hebben voortijdig sleutel ingeleverd)  38 huurachterstand
   6 hennep/overlast

 
Nieuwbouw 37 woningen
sociale huurwoningen

Sloop 0

Hoe besteedt De Huismeesters de huuropbrengsten?

Aflossing en rentekosten 55,7% (€ 30,9 miljoen)

Leefbaarheid 0,2% (€ 0,1 miljoen)

Onderhoud 13,7% (€ 7,6 miljoen)

Belastingen en heffingen 12,1% (€ 6,7 miljoen)

Overig 9,4% (€ 5,2 miljoen)

Kosten organisatie 8,9% (€ 5 miljoen)

  
Onderhoud

Onderhoud woningen €  7,6 miljoen

Aantal reparatieverzoeken 16.200

Projecten -  84 woningen Plutolaan (renovatie)
 -  36 jongerenwoningen Hoendiep   
     (nieuwbouw)
 -  52 woningen De Wijert (renovatie)

Mutaties 940

Welk cijfer heeft onze huurder in 
2015 ons gegeven?

Nieuwe huurders 7,4

Bij vertrek uit een woning 6,7

Reparatieverzoeken 6,9

Aantal 
personeelsleden

2014: 79 (fte:71)
2015: 78 (fte: 72,6)

 

De Huismeesters is in 2015 voor 
de tweede keer gevisiteerd. Wij 
presteren voldoende tot goed. Dit 
heeft zich vertaald in een goede 
waardering van gemiddeld 7,3. 

Wij hebben ook meegedaan aan 
de de Aedes Benchmark. Onze 
huurders hebben aangegeven dat 
wij matig hebben gepresteerd. Wij 
nemen geen genoegen met deze 
score. Wij willen als nuchtere Groninger buurtcorporatie die dicht bij haar 
bewoners wil staan een hogere score en daar doen wij ons uiterste best 
voor. Dit pakken wij op in 2016. Wij gaan met elkaar aan de slag met ons 
ondernemingsplan en een duidelijke klantvisie. 

       in 2016

Verduurzaming

De Huismeesters vindt duurzaamheid belangrijk. Wij hebben dit in het verleden laten 
zien door diverse duurzaamheidsmaatregelen waaronder het plaatsen van zonne-
panelen en het gebruik van duurzame energiesystemen. Ook in de toekomst gaan we 
hiermee door.

Wij betrekken onze huurders bij de maatregelen. Wij geven uitleg over het gebruik 
van installaties en energiebesparende maatregelen. Dit levert behalve verbetering 
van het wooncomfort een besparing op de energienota op. 

Wij hebben bijvoorbeeld op de hoogbouw op de locaties Prisma en Maartenshof zon-
nepanelen geplaatst. De energieopwekking van deze panelen wordt gebruikt om de 
algemene ruimten (liften) te verlichten. De besparing die hiermee gepaard gaat voor 
de bewoners bedraagt respectievelijk € 40,90 en € 42,85 op jaarbasis.

Leefbaarheid   

Bij het werken aan leefbaarheid zetten we in op de volgende drie aspecten:
• een kwalitatief en gevarieerd woningbestand;
• een veilige, kwalitatieve woonomgeving met voorzieningen;
• een goede sociale wijksamenstelling.
Voor de wijken stellen we beheerplannen op. Hierin geven we aan wat nodig is om de 
wijk leefbaar te houden. Zo kunnen gerichte leefbaarheidsinvesteringen in buurtbe-
heer, voorzieningen en wijkactiviteiten plaatsvinden. Dit doen wij vooral met de bewo-
ners.

De activiteiten die we uitvoeren moeten bijdragen aan het welzijn van onze bewoner. 
Deze investeringen leveren op termijn betrokken en tevreden bewoners op.

Langer doorwerken is de toekomst. 
De Huismeesters voert beleid om 
gezondheid en ontwikkeling van me-
dewerkers te stimuleren. We noemen 
dit werken aan duurzaam inzetbare 
medewerkers. 

Betaalbaarheid

Huurders hebben, naast de huur, ook te maken met energielasten en andere 
bijkomende kosten zoals lokale lasten en verzekeringen. De Huismeesters investeert 
in energiebesparende maatregelen, betaalbare woningen en hanteert een incasso-
beleid dat gericht is op het zoveel mogelijk voorkomen van betalingsproblemen.
Ons vastgestelde huurbeleid geeft de mogelijkheid om de huurprijzen van woningen 
aan te passen wanneer deze van huurder verandert. Een gezonde prijs/kwaliteitver-
houding in combinatie met betaalbaarheid voor de huishoudens binnen onze primaire 
doelgroep is ons uitgangspunt. Het woningaanbod van De Huismeesters bestaat voor 
23,5% uit goedkope woningen. Deze woningen hebben een huurprijs tot en met 
€ 403,06.


