
We maken onze beloften waar

2017 in beeld

In 2017 lag onze focus op onze huurders en belanghouders. We werkten aan het verbeteren van 

onze dienstverlening. Daarbij waren en zijn onze klantbeloften ons richtsnoer: ‘We nemen uw vraag 

serieus’, ‘We geven u deskundige hulp en advies’ en ‘We doen wat we beloven’. De waardering 

voor onze dienstverlening is verbeterd en daar zijn we trots op.

In gesprek met onze huurders

We werkten aan nieuwe vormen van huurderbetrokkenheid. 

De geïntroduceerde ‘Kom aan tafel’-bijeenkomsten in de 

wijken waren een succes. We luisteren naar de bewoners en 

horen wat hen bezighoudt. Samen met Huurdersvereniging 

Weidelanden organiseerden we per gemeente een 

bijeenkomst voor alle huurders. Met ruim 300 huurders 

gingen we in gesprek over verschillende thema’s. 

Forse investeringen in onze woningvoorraad

We zijn een financieel gezonde organisatie en zetten fors in 

op betaalbare, goed onderhouden, duurzame huurwoningen 

en op nieuwbouw. In ons streven naar voldoende betaalbare 

woningen kozen we er bewust voor om geen huurverhoging 

te vragen aan onze doelgroep. We leverden in 2017 bijna 

veertig nieuwe woningen op en hadden 121 woningen 

in uitvoering. Bij ruim 2100 woningen werd onderhoud 

uitgevoerd. Met ons duurzaamheidsprogramma zetten we 

ruim 1.500 labelstappen en plaatsten we bij 250 woningen 

zonnepanelen. We liggen op koers voor een gemiddeld 

energielabel B voor onze woningen in 2020. 

Fusie met Woningbouwstichting (Wbs) Kamerik

Eind 2017 zijn we gefuseerd met Wbs Kamerik, een kleine 

corporatie met 330 woningen. Beide corporaties werkten 

al sinds 1994 samen: zo verzorgden wij onder andere het 

onderhoud aan en de verhuur van de huurwoningen in 

Kamerik. Met de fusie is niet alleen de governance goed 

geborgd, maar ook de kans voor huurders op een goede en 

betaalbare woning in een prettige woonomgeving, met de 

aandacht en dienstverlening die daarbij horen.

2018 In verbinding

In 2018 zetten we onze beweging ‘van binnen 

naar buiten’ voort. Onze ambities zijn: het verder 

verbeteren van de dienstverlening en uitbreiden van de 

huurdersbetrokkenheid. Dit doen we in gesprek met 

onze huurders. Daarnaast richten we ons in 2018 ook 

op het maken van een nieuw ondernemingsplan. Dat 

doen we niet alleen, maar juist in verbinding met onze 

huurders en andere belanghouders.
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Huur € 542
(2016: € 531)

Exploitatie Financiering Investeringen

Onderhoud € 116
(2016: € 109)

Beheer € 102
(2016: € 93)

Zakelijke lasten € 32
(2016: € 31)

Verhuurderheffing € 71
(2016: € 64)

Rente € 78
(2016: € 88)

Saldo € 144
(2016: € 145)

Nieuwe leningen € 434
(2016: € 307)

Verkoop € 31
(2016: € 39)

Saldo € 144
(2016: € 145)

Verbeteringen € 130
(2016: € 129)

Nieuwbouw € 100
(2016: € 116)

Investering € 230
(2016: € 245)

Aflossingen € 354
(2016: € 223)

Terugkoop koopgarant € 26
(2016: € 24)

Ons huishoudboekje op orde

Inkomsten 

Uitgaven



< € 414,02 < € 592,55 (1/2 pers.) 
€ 635,05 (meerpers.)

< € 710,68 > € 710,68
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Sterkere focus op de kerntaak

12.283
Aantal gewogen 
verhuureenheden

7,5
Klantoordeel (KWH)

24
Bewonerscommissies

0%
Huurverhoging voor 
de doelgroep

€ 38,3 mln
Onderhoudsuitgaven

98,1%
Toewijzingen aan
primaire doelgroep

1.533
Labelstappen

353
Aantal woningen 
groot onderhoud

817
Verhuringen

99,7%
Woningen passend 
toegewezen

83%
Verhuringen onder 
de aftoppingsgrens

219
Statushouders 
gehuisvest

Cijfers 2015 2016 begroting
2017
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Aantal verhuringen per huurprijscategorie
2017/2016 

Uitgaven onderhoud
(per gewogen huureenheid: woning, 
bedrijfsruimte, garage)

Montfoort

De Ronde Venen

Utrecht

Woerden/Kamerik Groot onderhoud

Planmatig onderhoud

Dagelijks onderhoud

2.414

A
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B

3.386

C
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D 943

E
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165
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Op weg naar gemiddeld energielabel B in 2020
Totaal aantal labels per categorie
2017/2016 


