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Dagelijks onderhoud

Wat verwachten we uit te geven:   (x€ 1.000) 
 
Dagelijks onderhoud      3.259 
Planma�g onderhoud      7.100 
Woningverbetering | energiemaatregelen 21.873 
 
Wat gaan we zoal doen: 
- schilderwerk     542 woningen 
- vervangingen cv-ketels   310 woningen 
- keukenrenova�e    392 woningen 
- douche- en toiletvervangingen  293 woningen 
- vervanging van dakbedekking  318 woningen 
- asbestsaneringen    500 woningen 
 

 
 

 
 
Beijum    132 woningen 
Indische buurt     126 woningen 
Oosterparkwijk    115 woningen 
Vinkhuizen      114 woningen 
Selwerd        90 woningen 
De Wijert       56 woningen 
 
 

duurzaamheid
Planma�g onderhoud
Woningverbetering

 
 

Energiemaatregelen  

€ financiën

Bedrijfsopbrengsten (excl. verkoop)  55.207  
Bedrijfslasten   -22.077  
Belas�ng en heffingen  -14.067  
Muta�e vastgoedportefeuille  -11.484  
Verkopen    7.113  
Financiële baten en lasten  -10.516  
      
Jaarresultaat   4.176  

 

Samenstelling bezit 

Goedkoop    < € 432,51   20,20% 
Betaalbaar     > € 432,51 - < € 663,40 66,10% 
Duur tot huurtoeslaggrens  > € 663,40 - < € 737,14 13,20% 
Duur tot boven huurtoeslaggrens > € 737,14   0,50% 

Verkoop 

22 woningen, waarvan 5 vrije sector 
40 onzelfstandige eenheden 

• ontwikkeling visie bewonerspar�cipa�e
• herijking samenwerkingsovereenkomst Huurdersraad

Bij alles wat we doen stellen wij ons de vraag, is dit
wat onze huurder wil. In plaats van onszelf deze vraag
te stellen, gaan wij meer in gesprek met onze huurders
zelf. Samen met onze nieuwe Huurdersraad.

Onze huurders waren ook in 2019 posi�ef. Dit kwam naar 
voren in de Aedes Benchmark (BA-score). Wij blijven streven
naar een hogere klan�evredenheid.
 
Klantvisie
We hebben met elkaar een klantvisie opgesteld. Deze
werken wij uit in 2020. Een van de onderdelen is, dat we
met elkaar hebben afgesproken begrijpelijk te schrijven.
Dit doen we op B1-niveau.

Digitalisering
Wij op�maliseren in 2020 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.

lee�aarheid

(x€ 1.000)

• opstellen lee�aarheidsbeleid samen met        
    onze partners en Huurdersraad
• buurtbemiddeling, ook in 2020 

De Huismeesters blij� haar signalerende rol vervullen.
Daarnaast werken wij mee om de directe omgeving van
onze woningen schoon, heel en veilig te houden.

van label C -> label A
van label B -> label A
van label C -> label A
van label C -> label A
van label E -> label A
van label D -> label A

633 woningen

2019: gemiddeld label B
2020: opnieuw hoog in label B


