In dit jaaroverzicht kijken we terug op 2017.
Een jaar waarin we opnieuw hebben
gewerkt aan de doelstellingen uit ons
ondernemingsplan Goed Wonen 2015-2019.

Jaaroverzicht
2017

Wij staan voor een Goede prijs, een Goede
woning, Goed wonen en een Goede
woonomgeving. Hierbij zijn wij er voor de
huidige en toekomstige inwoners van Apeldoorn,
bewoners van de wijken en huurders van
De Goede Woning.
We zetten een goede prijs voor de huurders op
de eerste plaats. Zowel bij de toewijzing van
woningen als bij de jaarlijkse huurverhoging
hebben wij hier aandacht voor. Voor veel zittende
huurders beperkten we ook in 2017 de jaarlijkse
huurverhoging.
Verder zijn we blij dat we dit jaar, na vele
intensieve jaren van voorbereiding, ook de laatste
woningen in de Vogelbuurt hebben opgeleverd
(38 woningen). Daarnaast leverden we het
nieuwbouwproject De Baar op (26 woningen).
Ook hebben we in 2017 weer veel geïnvesteerd in
het onderhoud van onze woningen. Hierbij is veel
aandacht voor energetische woningverbeteringen
ten behoeve van betaalbaarheid en duurzaamheid.
We sturen op de waardering van huurders, de
(toekomstige) waarde van ons vastgoed, de waardering door de maatschappij en onze financiële en
organisatorische vitaliteit. Daarbij willen we continu
leren en verbeteren. We werken vanuit onze
kernwaarden. Ons werk is mensenwerk.
Wonen is een belangrijk fundament in ieders
leven. Daar dragen we met alle collega’s graag
aan bij. Zeker voor die mensen die een steuntje
in de rug nodig hebben. Met veel energie en
resultaat hebben we dat ook in 2017 gedaan.
Graag wil ik ook langs deze weg iedereen
bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan
goed en betaalbaar wonen in Apeldoorn.

Krista Walter
Directeur – Bestuurder
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Goedkoop
≤ € 414,02
Betaalbaar 1
≤ € 592,55
Betaalbaar 2
≤ € 635,05
Bereikbaar
≤ € 710,68
Boven liberalisatiegrens > € 710,68
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Aantal woningen:
DAEB 7.430 (95,1%)
Niet-DAEB 386 (4,9%)
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Gerealiseerd 93 woningen - 230 labelstappen

Nieuwbouw

€ 5.467.000

Aankopen (Koopgarant)

Tevredenheid huurders

€ 794.000

Overige investeringen
(bedrijfsmiddelen)

283

verhuureenheden

€

156
51

Huurverhoging
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Overlast:
283 meldingen
Woonfraude:
54 meldingen

€

gestegen

7.2

€
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Huurbemiddeling:
Betalingsregelingen
Huisbezoeken
Sociaal wijkteam / Stimenz
Stadsbank

De huren van onze woningen
zijn gemiddeld met

0,4%

27%

€ 5.580.000

Huurbemiddeling, woonfraude, overlast

8.748

29%

Onderhoud / investeringen o.b.v. kasstromen

53

7.816

13%
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Woningaantallen en verhuureenheden

2017

Energielabels

€ 3.079.000

€ 6.721.000

€ 1.679.000
reparatiekosten

€ 1.370.000
contractonderhoud

€ 1.400.000
mutatieonderhoud

€ 5.351.000
planmatig onderhoud

dagelijks onderhoud

planmatig onderhoud

6.9

Bank

Bijzondere doelgroepen
Inkomsten / uitgaven

Huurbeleid

100%

79,0%

Gemiddelde
maximale huur
€ 745,94

Gemiddelde
beleidshuur
(na mutatie)
€ 589,04

90,4%

74,2%

Nieuwe huurovereenkomsten

Gemiddelde
markthuur
€ 674,44

Gemiddelde
netto huur
€ 553,28

Opstapwonigen
Wonen met kansen
Vergunninghouders
31
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Belastingen*

Investeringen

(€ 5.200.000)

(€ 14.000.000)
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Totaal: 68

Overheid

Medewerkers

Rijk

Formatieplaatsen
per 100 verhuureenheden = 0,78%

Leeftijdsopbouw medewerkers

U

Subsidies
Inkomsten

nr. 26

9,5%

Aflossingen/rente
40 < 50 jaar
36,7%

≥ 50 jaar
45,6%

* Inclusief heffingen
** Inclusief overige bedrijfsopbrengsten
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Leningen
(€ 25.000.000)

(€ 38.700.000)

30 < 40 jaar
17,7%

Uitgave

Bedrijfskosten
(€14.000.000)
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Banken

(€ 9.800.000)
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Uitgaven

Ziekteverzuim:
4,9%

Onderhoud
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Leefbaarheid
(€ 300.000)
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Vastgoed

Klant

Verhuur **
(€ 55.000.000)

Verkoop
(€ 3.700.000)
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