
 Duurzaamheid en milieu
We doen wat we kunnen met de beschikbare financiële middelen en
technische oplossingen voor een energieneutrale samenleving in 2050. 
 
       Zonnepanelen 2020            Energie-index

 € 4,3 mln/899 woningen     1,56 
Totaal aantal woningen 2.163. Totaal besparing voor huurders bijna € 1,2 mln

Oplevering verduurzamingsprojecten                       
             

woningen woningen
199 Akkerwinde/Boterbloemweg              56  Lauwers
 

Daarnaast investeerden we in het isoleren van meer woningen, energiebesparende 
ledverlichting in algemene ruimten en de voorbereiding voor een warmtenet in  
de Planetenbuurt samen met Gemeente en serviceflat Driehoorne. We zorgden 
voor een circulaire sloop van woningen Rode Dorp (hergebruik van materiaal).

2020 in cijfers
Onze missie 2020 
Mensen hebben een thuis nodig. Een plek waar zij zich goed  
en veilig voelen en hun leven zoveel mogelijk zelf vorm kunnen  
geven. Wij zijn er vooral voor mensen die dat op eigen kracht  
niet kunnen vinden. Wij willen bijdragen aan een sterke en  
duurzame samenleving waarin iedereen kan meedoen. 

       Betaalbaarheid
We vinden betaalbare huurwoningen belangrijk. Daarom berekenen wij 
al jaren een huurverhoging die lager is dan inflatie. Door de inkomsten 
op niveau te houden, blijven wij investeren in de nieuwbouw die nodig 
is en in verduurzaming. Hebben huurders moeite met het betalen van 
de huur dan helpen wij via betalingsregelingen, huurverlaging of huur-
korting. We zetten geen huurders de woning uit bij alleen huurachterstand. 
Wel bij overlast en woonfraude.

 
 

De aanpak van de wooncrisis doen we met nieuwbouw en  
 aankoop van woningen. Met het project Passend (t)huis  
 stimuleren we actief de doorstroming.

Nieuwbouw opgeleverd        

 12 eengezinswoningen

In uitvoering/in ontwikkeling

                
 419 appartementen     223 eengezinswoningen

Aankoop opgeleverd

 126 appartementen (jongeren/Villex BV - Noorderkeerkring)             

Gemiddelde huur Gemiddelde huurverhoging     Ontruimingen 

             
€ 557,46            1,22%       6  

 Onze klanten
Mensen hebben een thuis nodig waar ze zich goed en veilig voelen. 
Wij zijn er vooral voor hen die dat thuis op eigen (financiële) kracht 
niet kunnen vinden. Daarnaast zoeken we mogelijkheden voor 
(tijdelijke) woningen voor spoedzoekers en jongeren, zoals De Jozef 
en Laan van Continenten.

       588 112 26 
       nieuwe verhuringen   urgenten           woningen
  (incl. contingent zorg)   statushouders   

We ondersteunen mensen om mee te doen aan de samenleving via 
werkervaringsprojecten van Visie-R, projecten in De Jozef, via participatie
in buurten voor Buurtkanjers en via toewijzing en verkoop van woningen.

 Leefbaarheid
 
 12 € 695.500      buurtbeheerders      uitgaven              

 Klanttevredenheid    Woningruil

 
7,7  21

11.705
totaal 

TE HUUR

       
 Onze woningen
            Woningbezit

             9.789   sociale huurwoningen    

                 261    intramurale woningen 

                 486 vrije sectorwoningen 

                    1.169   bedrijfsruimten, garages e.d 

Ontvangen

nieuwbouw

belastingen/heffingen1.  

personeel 

rente op leningen 

onderhoud/
woningverbetering

leefbaarheid

bijdrage VvE

overige bedrijfslasten

overige investeringen

(saldo)

huur 

nieuwe leningen 
min aflossingen  

overige  
opbrengsten 

1. overheid

€ 11,7 mln

€ 16,1 mln

€ 7,8 mln

€ 7,8 mln

€ 51,1 mln

€ 0,2 mln

€ 2,4 mln

€ 9,3 mln

€ 0,2 mln

(€ 6,8 mln)

€ 73,2 mln

€ 35 mln

€ 5,2 mln

113,4 mln113,4 mln

Uitgaven

Meer weten? Bekijk het Jaarverslag 2020 op www.woonforte.nl


