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Stop de verhuurdersheffing
Afgelopen jaar betaalden de Groninger corporaties € 25 miljoen aan verhuurdersheffing. De huurdersorganisaties 
hebben daarom een pamflet opgesteld. Een pamflet waarin zij de politieke partijen oproepen om een sociaal gezicht 
te laten zien en de onrechtvaardige belasting stop te zetten. De woningcorporaties (Wierden en Borgen, Patrimonium, 
Lefier, Woonborg, De Huismeesters en Nijestee) en de gemeente Groningen ondersteunen deze actie.

Henk Nijboer (Pvda) lid van de Tweede Kamer ontving op 7 december 2020 het eerste pamflet.

Ondernemingsplan
We zijn op 16 januari 2020 interactief aan de slag gegaan met onze belanghouders. 
Volgens het De-Wereld-Draait-Door-concept organiseerden wij vier discussietafels om 
input op te halen voor ons nieuwe ondernemingsplan. Deze dag leverde mooie 
gesprekken en inzichten op. Deze hebben we gedeeld met onze medewerkers. 

We hebben met elkaar gekeken hoe we dit oppakken. Niet alleen met elkaar maar ook 
samen met onze belanghouders. Het heeft geleid tot het ondernemingsplan ‘Scherp 
aan de wind 2.0’. We gaan door met de stappen die we in het ondernemingsplan 
2017 - 2020 hebben ingezet. 

Het jaar 2020 was vooral het jaar van het Covid virus. In januari kwamen 
de eerste berichten uit China. In februari werden we ongerust. Daarna werd 
Covid allesoverheersend. De wereld kwam in de greep van eerst goed handen 
wassen, anderhalve meter afstand houden, thuis blijven, digitaal vergaderen 
naar lockdowns, quarantaine, mondkapjes, volle ic’s, testen en de hoop op vaccins.

Het kantoor is - nog steeds - voor bezoek en relaties gesloten. Alleen voor nood-
zakelijke situaties kunnen derden het kantoor bezoeken. We hebben bijvoorbeeld 
voor het afgeven van sleutels voorzorgsmaatregelen genomen. Dit hebben we 
gedaan om direct contact tussen medewerker en derden te voorkomen.

Het virus heeft de samenleving behoorlijk verstoord en bracht het nodige leed met 
zich mee. Soms ook dichtbij in iemands persoonlijke omgeving. Ondanks de coronacrisis haalden wij onze doelen. 
Wij hebben de afgelopen jaren veel opgepakt of in de steigers gezet. Wij zitten midden in de transitie van een deel 
van ons woningbezit. Wij brengen deze woningen naar basiskwaliteit. Tegelijkertijd verduurzamen we deze wonin-
gen. 

We zijn er nog niet. We kijken ook vooruit. We bouwen verder aan onze ambities met nieuw elan. Wij blijven een 
bijdrage leveren aan de kwaliteit, betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid van de stad Groningen. Hiervoor 
zetten wij onze financiële mogelijkheden maximaal in. Vanaf 2021 gaan we met ons nieuwe ondernemingsplan aan 
de slag.

Ik wil alle medewerkers van De Huismeesters ontzettend bedanken voor de inzet die zij hebben geleverd in deze 
bijzondere en onzekere tijd om onze doelen te realiseren. Wij zijn een buurtcorporatie, dichtbij onze huurders. Dat 
hebben wij de afgelopen periode met elkaar laten zien. 

Sije Holwerda, directeur bestuurder



Onze projecten in 2020
De Wijert

De Huismeesters startte in het voorjaar van 2020 met 
woningverbetering van in totaal 152 woningen. 
Daarnaast worden 222 woningen en 77 garageboxen 
gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De sloopwerk-
zaamheden starten in augustus 2021. 

In het nieuwe plan is plek voor 271 appartementen en 14 eengezins-
woningen. De nieuwbouw start - naar verwachting - januari 2022. De 
nieuwbouw vindt gefaseerd plaats. Het totale project (sloop/nieuwbouw) 
neemt ongeveer vier jaar in beslag.

Wijkvernieuwing

Vinkhuizen

Woningverbetering 
180 portiekwoningen
Pyrietstraat, Marmerstraat, Granietstraat, 
Diamantlaan en Veldspaatstraat

Start:  augustus 2019
Oplevering: september 2020

Selwerderwijk-Zuid

Woningverbetering 
180 portiekwoningen
A. Pauwstraat, Van Oldenbarneveltlaan, 
Almastraat, Johan de Wittstraat

Start:  juni 2020
Oplevering: oktober 2021

Beijum

Woningverbetering 
119 appartementen
13 eengezinswoningen
Wibenaheerd

Start:  juni 2020
Oplevering: maart 2021

Oosterpark

Woningverbetering 
230 portiekwoningen
Jan Hissink Jansenstraat, A.P. Fokkerstraat, Baart 
de la Faillestraat

Start:  augustus 2020  
Oplevering: december 2021

Wij zijn bezig met een inhaalslag om onze woningen op basiskwaliteit te brengen en te houden. Dit doen wij in 
combinatie met maatregelen rond veiligheid en duurzaamheid.

Wijkvernieuwing

De woningcorporaties en de gemeente 
Groningen hebben een gezamenlijke visie 
en aanpak over hoe ze de leefbaarheid in 
wijken willen verbeteren.  Wij willen met 
bewoners werken aan gemengde wijken 
waarin plaats is voor iedereen. 

Door te investeren in goede, duurzame 
en energiezuinige woningen in diverse 
segmenten en door de woonomgeving 
op te knappen, komen er nieuwe kansen 
voor ontmoeting, gesprek  en toegang tot 
woningen, werk en onderwijs. 

In de plannen voor wijkvernieuwing is de 
visie op de ongedeelde stad het vertrek-
punt. 

Selwerd

Wij hebben besloten in Selwerd de komende jaren in totaal 95 eengezinswoningen en 
51 portieketagewoningen in Selwerd te slopen. Wij slopen de woningen niet in één keer, 
maar in gedeelten. Ook alle garageboxen worden gesloopt. 
 
Het nieuwbouwplan geeft in totaal plek aan 283 woningen waarvan 141 sociale huurwo-
ningen. Er komen verschillende soorten woningen voor terug. Moderne en comfortabele 
woningen die betaalbaar en energiezuinig zijn. De sloopwerkzaamheden starten in 
augustus 2021. Nieuwbouw vindt plaats in de periode 2022 tot en met 2025. 
 

De Huismeesters maakt plannen in goede samenwerking met bewoners, huurdersorgani-
saties en gemeente Groningen. In Selwerd samen met wijkbedrijf Selwerd. En in De Wijert 
samen met Wijkdeal De Wijert.



Onze kerncijfers
Waar gaat de huur naar toe?

Onze opbrengsten bedroegen € 55,2 miljoen. We hebben € 4,8 
miljoen ingezet vanuit verkoop en eigen middelen. We hebben 
in totaal € 60 miljoen uitgegeven.

Uitgaven aan onderhoud

schilderwerk 542 woningen
vervanging cv-ketels 253 woningen
keukenrenovatie 321 woningen
douche- en toiletvernieuwing 231 woningen
vervanging dakbedekking 254 woningen

44,4% van alle woningen is
asbestveilig.

Klanttevredenheid

nieuwe huurders
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aflossing en rentekosten

investeringen en onderhoud

inzet verkoopopbrengsten en
eigen middelen

overige
verhuurdersheffing/belas�ng

personeelskosten

€ 17,2 miljoen

Duurzaamheid

De Wijert 56 woningen
Vinkhuizen 90 woningen
Beijum 132 woningen
Selwerderwijk-Zuid*  180 woningen
Oosterpark* 230 woningen

* loopt door naar 2021

Woningbezit

Totaal: 8.705

7.182 woongelegenheden

16 bedrijfsruimtes

585 garages/parkeervoorzieningen

427 eenheden verzorgingstehuizen

33 maatschappelijk vastgoed

462 overig bezit

 

Kwaliteit woningen

 x €1.000

klachtenonderhoud 2.054
mutatieonderhoud 698 
contract onderhoud 847
planmatig onderhoud 5.020

Organisatie

78,2 fte

85 medewerkers
• 35 vrouwen
• 50 mannen

muta�egraad

7,6 %

verkocht

sloop/nieuwbouw

  0

  62

onderhoud/ woningverbetering /
energiemaatregelen


