Jaaroverzicht
2020
Gemeente Aalten

De Woonplaats is als woningcorporatie actief in Twente en
de Achterhoek. We maken ons iedere dag sterk om onze
huurders duurzaam woongenot te bieden: een goede en
betaalbare woning in een prettige buurt. Bij De Woonplaats
zijn we altijd in ontwikkeling. We zijn continu bezig met
innoveren en verbeteren op het gebied van duurzaamheid,
dienstverlening en wonen. Daarbij staat onze klant centraal.
Met lef en slimme innovaties onderscheiden we ons qua
aanpak. In dit jaaroverzicht leest u hoe we daar in gemeente
Aalten in 2020 uiting aan hebben gegeven.

Wilt u ons hele
jaarverslag lezen?
Kijk op onze website:
www.dewoonplaats.nl

Betaalbaarheid en
beschikbaarheid van
sociale huurwoningen
in Aalten
Sociale
huur
2.198
*

Vrije
sector
61

Totaal*
2.259

inclusief woonwagens en zorgwoningen

Huurprijzen
Categorie streef huren
tot 			€442,46
€442,46 - €633,25
€633,25 - €678,66
€678,66 - €752,33
vanaf		€752,33
Totaal

Aantal woningen
84
902
468
565
60
2.079

4,0%

tot 			€442,46

43,4%

€442,46 - €633,25

22,5%

€633,25 - €678,66

27,2%

€678,66 - €752,33

2,9%

vanaf		€752,33

	Met een tweehurenbeleid
zorgen we ervoor dat een deel
van de seniorenwoningen tot
€ 752,33 in huur verlaagd wordt
voor huurders
met 37,8%
een lager
15,2% 10,0%
37,0%
inkomen. Zo blijven deze
beschikbaar onder de aftoppingsgrens wanneer dit
nodig is.
	Hierdoor is 76% van ons totaal
aantal woningen beschikbaar
met een huurprijs onder de
aftoppingsgrens.

“Wij zetten in
op duurzaam
woongenot: een
goede woning in
een prettige buurt.

2

Een nieuwe
woning huren
Iedere vrijgekomen woning wordt op
basis van loting verdeeld via ons
woonruimteverdeelsysteem
WoonVinder. Een samenvatting van
2020:

94,1%

100%

97,3%

79%

6,4%

van de woningzoekenden
(sociale doelgroep) heeft bij
acceptatie korter dan een
jaar gezocht.
van de verhuringen aan
huishoudens met een
inkomen onder de passendheidsgrens zijn passend
geweest (dus met een huur
onder de aftoppingsgrens).
van de sociale huur
woningen is verhuurd aan
de sociale doelgroep (met
een inkomen tot € 38.035).
van de nieuwe verhuringen
was met een huurprijs onder
de tweede aftoppingsgrens
(bereikbaar voor woning
zoekenden met recht op
huurtoeslag).
van onze woningen heeft
een nieuwe huurder
gekregen.

130

nieuwe verhuringen
(inclusief de aangekochte
woningen van Mooiland)

Verkoop van
woningen

8
woningen
verkocht

8
sociale
huurwoningen

Inzet op voorkomen
van ontruimingen

Voor iedereen
een thuis

Wij zetten in op vroegsignalering
om bij betaalproblemen vroegtijdig
met huurders in gesprek te gaan en
ze maatwerk aan te bieden. Ook
tijdens de coronacrisis hebben we
huurders actief opgeroepen zich te
melden bij betalingsproblemen.

We vinden het belangrijk iedere
doelgroep een thuis te bieden,
ook wanneer iemand wat meer
zorg nodig heeft.

0
verkocht aan
zittende huurder

ontruimingen
55+

1
op basis van
huurachterstand

0

op basis van
overlast

Prestatieafspraken

Jaarlijks maken we prestatie
afspraken met gemeenten en
huurdersverenigingen. In Aalten
zijn de bestaande afspraken als
uitgangspunt gehanteerd.
Daarnaast zijn afspraken
gemaakt over extra inzet op het
gebied van beschikbaarheid van
woningen (voor bijvoorbeeld
senioren) en verduurzaming.

woningen met
intramurale zorg

1

0
vrije sector
woningen

180
275

woningen speciaal
voor 55-plussers

5

woningen verhuurd
aan statushouders

3

woningen verhuurd
via overige bijzondere
toewijzingen
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Wonen in een
prettige buurt

Koploper in
duurzaamheid

Onderhoudsuitgaven

De Woonplaats zoekt ook op
het gebied van leefbaarheid
actief naar samenwerking,
vanuit de gedachte:

Begin 2020 konden we met trots melden dat ons woningbezit
gemiddeld op energielabel B zit. Hiermee lopen we voor op veel
corporaties in het land. Een mooie mijlpaal, maar we gaan
uiteraard door met de verduurzamingsopgave! Met pilots en
slimme innovaties zetten we een stip op de horizon richting
energieneutraal in 2050.

Kosten in euro’s

1+1=3
In de gemeente Aalten
is in 2020:

€ 190.000,aan leefbaarheid uitgegeven.

Dit is:

€ 87,-

per sociale huurwoning*.

35

woningen zijn
verduurzaamd

17

op aanvraag
van huurder

18

bij verhuizing

A
B
C

gemiddeld
energielabel B

45

badkamerverbeteringen

49

Soort onderhoud
Reparatie onderhoud
Mutatie onderhoud
Planmatig onderhoud
regulier

Kosten
€ 833.000
€ 297.000
€ 2.783.000

Planmatig onderhoud
basiskwaliteit
en verduurzaming

€ 2.023.000

Totaal

€ 5.935.000

Uitgaven basiskwaliteit
en verduurzaming
Soort onderhoud
Energetische
verbeteringen

Kosten
€ 771.000

Badkamer-, keuken- en
toiletverbeteringen

€ 793.000

keukenverbeteringen

Renovatie

€ 367.000

Overige basiskwaliteit

€ 92.000

27

Totaal

€ 2.023.000

toiletverbeteringen

*inclusief de kosten van wijkbeheerders
en woonconsulenten.
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Bouwprojecten

De te bouwen woningen aan de Nieuwstraat

De Woonplaats bouwt actief. Op verschillende plekken zijn er
nieuwe woningen gebouwd. Deze zeer duurzame woningen
hebben een hoog wooncomfort en lage lasten voor onze bewoners.

Nieuwstraat
De Woonplaats is bezig met het
voorbereiden van de bouw van 14 zeer
duurzame eengezinswoningen op het
terrein voor het gebouw De Molenhof
/ De Wieken. Dit is een nu nog
braakliggende inbreidingslocatie.
In 2020 heeft de aanbesteding
plaatsgevonden.
De veertien woningen worden in drie
blokken van vijf, vijf en vier woningen
gebouwd. Hiervan krijgen negen
woningen twee slaapkamers en
hebben een oppervlakte van 84 m2.
Vijf woningen krijgen drie slaapkamers
en een zolder en hebben een oppervlakte van 109 m2. De woningen worden verhuurd in het sociale segment.
Aannemer Fijn Wonen gaat hier
werken met conceptuele bouw.
Het bijzondere aan deze woningen is
dat het bouwproces al in de fabriek
start en niet pas op de locatie.
Door kant-en-klare elementen naar de
bouwplaats te vervoeren, kan er

binnen een dag een volledig casco
staan, wind- en waterdicht!
De woningen worden zeer duurzaam
en gasloos. De woningen zijn all-electric
en krijgen allemaal vloerverwarming.
Door middel van zonnepanelen wordt
er elektriciteit opgewekt voor gebouwgebonden installaties, zoals verwarming
en warm water. De woning heeft een
lucht-water warmtepomp en een WTW
installatie voor een optimale ventilatie.
Hier ervaren de toekomstige bewoners
veel comfort van in hun nieuwe woning,
zowel in de winter als in de zomer.
In januari 2021 is begonnen met de
grondwerkzaamheden, start bouw
staat gepland in april 2021, verwachte
oplevering oktober 2021.
Investering ruim 3,2 miljoen euro
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Financiële achtervang
In de gemeente Aalten is voor 2020 een
gelimiteerde achtervang overeengekomen van
€ 8,0 miljoen. Er is gedurende het jaar voor
€ 5,5 miljoen aan leningen aangetrokken met de
gemeente Aalten als achtervang. Dit betrof een
herfinanciering (en was dus geen uitbreiding).

Wilt u ons hele
jaarverslag lezen?
Kijk op onze website:
www.dewoonplaats.nl

