
huurders

woningvoorraad

8.792
7.719  woongelegenheden (7.216 sociale huurwoningen)

     18  bedrijfsruimtes
   588 garages/parkeervoorzieningen
   429 eenheden verzorgingstehuizen
     36 maatschappelijk vastgoed
       2 overig bezit

muta�egraad

9,2%

verkocht

20

sloop/nieuwbouw

0

onze huurprijzen

gemiddelde (ne�o)
huur

€ 511 20,6% 65,4% 13,5% 0,5%

goedkoop bereikbaar duur duur boven
liberalisa�egrens

beschikbaarheid

betaalbaarheid

tevreden huurders

nieuwe huurders
         (2017: 8,1)

repara�everzoek
        (2017: 7,6)

vertrokken bewoners
             (2017: 7,8)

8,2 7,7 7,3

        

lee�aarheid
€ 0,75 miljoen (€ 103 per woning) 

-  Inzet wijkbeheerders
-  Heerden-aanpak Beijum
-  Schu�ngplannen in 
   De Hoogte, Beijum en Vinkhuizen
-  Veiligheidsmaatregelen rondom 
    complexen
-  De Huismeesters klusdag

lee�aarheid

woningbezit

kwaliteit van onze woningen

klachtenonderhoud       2.316
muta�eonderhoud       1.317
contractonderhoud          563
planma�g onderhoud       9.170

x € 1.000            groot onderhoud/energiemaatregelen
Schilderwerk              1.086 woningen      Indische Buurt/Deliplein   54 woningen        
vervanging cv-ketels  472 woningen      Selwerd por�eketagewoningen  69 woningen
keukenrenova�e  196 woningen      Selwerd eengezinswoningen  95 woningen
douche- en toiletvernieuwing 160 woningen      Vinkhuizen                100 woningen
vervanging dakbedekking   94 woningen            Klein Kruisstraat    32 woningen
           Westerbinnensingel     6 appartementen

x € 1.000

gemiddelde
energie-index
     

duurzaamheid

1,44

veiligheid

organisa�e

70,8 �e
77 medewerkers

Jaarbericht 2018

Asbest  34% van alle woningen is asbestveilig (doelstelling 40%)  
Balkons  eind 2018/begin 2019 zijn alle balkons verstevigd 
  inclusief de gestempelde balkons
Open verbran- medio 2019 zijn alle toestellen vervangen
dingstoestellen

Investeringen              10.155
- groot onderhoud
- energiemaatregelen

Medewerkerstevredenheid: 6,7

Verzuimpercentage: 7,0

Huurdersoordeel alle diensten gemiddeld een 7,9

organisa�eontwikkeling
RvC

directeur-bestuurder

wonen vastgoed financiën

per 1 juni 2018: driepootmodel

Wij passen zorgvuldig op persoons-
gegevens. Binnen De Huismeesters en
met partners en toeleveranciers
hebben wij hierover een aantal afspraken
gemaakt. Deze staan op onze website.

financiën

ons huishoudboekje

aflossing en rentekosten  

investeringen en onderhoud 

inzet verkoopopbrengsten
en eigen middelen

overige

verhuurdersheffing

personeelskosten

€ 27,5 miljoen

€ 21,5 m
iljo

en

- € 14,5 miljoen

€ 8,7 miljoen

€ 4,5 m
iljoen

€ 5,1 miljoen

2018 is het tweede jaar van het tijdvak van het ondernemingsplan 2017 - 2020 ‘Scherp aan
de wind’. Onze ambities en speerpunten, te weten een bijdrage leveren aan de stad
ten aanzien van beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid,
zijn stevig. Wij pakken met veel energie deze uitdagingen op.

Hier zijn we trots op
2018 is het jaar waarin we veel veranderingen hebben doorgevoerd. We hebben onze
organisatiestructuur gewijzigd. Ook hebben we een nieuwe koers ingezet in de verbetering
van onze vastgoedportefeuille. Daarnaast hebben wij onze volkshuisvestelijke en maatschappe-
lijke opgave in de wijken opnieuw goed opgepakt. Dit blijkt uit de huurderstevredenheid die
ook in 2018 opnieuw hoog is.

Wij hebben een stap voorwaarts gezet in de kwaliteitsverbetering van ons woningbezit.
Dit doen wij door ingrijpende verbeterprojecten te realiseren. Wij zijn voortvarend gestart
om de achterstand in het bezit weg te werken. Vooral de naoorlogse portiekwoningen vragen
op basis van de gewenste basiskwaliteit en verduurzamingsdoelstelling een hogere investering
dan verwacht. Hierdoor hebben wij onszelf de vraag gesteld of het wenselijk is om in onze
bestaande voorraad dergelijke hoge investeringen te moeten doen. Herijking van de gemaakte
keuzes in het Strategisch Vastgoedbeleid in combinatie met de geconstateerde balkon- en
galerijproblematiek bleek noodzakelijk. Dit heeft er toe geleid dat wij in een aantal wijken zoals
De Wijert en Selwerd, twee van de vier prioritaire wijken in de stad Groningen, kiezen voor
vervangende nieuwbouw in plaats van fors te investeren zonder onze lange termijndoelen te
realiseren. Ondanks de lange voorbereidingstijd hebben onze bewoners enthousiast op de
plannen gereageerd. Met vervangende nieuwbouw geven wij een stevige impuls aan de wijk
ten aanzien van een groot aantal facetten. Wij voegen woonvormen toe waar ook in de
toekomst vraag naar is.

Ik ben er trots op dat we dit met elkaar realiseren!

Sije Holwerda, directeur-bestuurder

Onze opbrengsten bedroegen 
€ 52,9 miljoen.

We hebben € 14,5 miljoen ingezet
vanuit verkoop en eigen middelen.

We hebben in totaal € 67,4 miljoen
uitgegeven. 


