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Resultaat 2017 in vogelvlucht
Ieder jaar verantwoorden wij ons doen en laten in een jaarverslag en een jaarrekening.
Voordat de accountant zijn goedkeuring hieraan verleent, wordt ons handelen op alle fronten grondig gecontroleerd. Bijvoorbeeld of vrijkomende woningen volgens de voorschriften
zijn verhuurd, er integer is gehandeld bij het verlenen van opdrachten, alle gegevens correct
zijn verwerkt in de financiële administratie, et cetera.
Om onze huurders en overige belanghouders
inzicht te geven in wat wij doen en hoe wij de
huuropbrengsten besteden, geven wij u in deze
Inform een samenvatting van het jaarverslag en
een overzicht van de cijfers 2017. De uitgebreide
versie vindt u op onze website. Heeft u geen
internet, dan kunt u een papieren exemplaar bij
ons aanvragen.
Een gedenkwaardig moment in 2017 was de
100e verjaardag van mevrouw Dunnewind aan
de Vijverhof. Helaas is mevrouw Dunnewind
net voor het verschijnen van Inform overleden.
In overleg met haar familie hebben we de foto
op de voorpagina toch geplaatst, omdat mevrouw Dunnewind hier zelf toestemming voor
gegeven had en hier erg van genoot.

Samen bouwen aan de toekomst
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Een belangrijk document dat in 2017 tot stand
kwam is ons nieuwe Ondernemingsplan 20182022. Hiervoor hebben wij waardevolle gesprekken gevoerd met onze belanghouders zoals
huurders, de Huurdersorganisatie Putten, de
gemeente, zorgpartners, politie en leveranciers.
Want vooral samen willen we blijven bouwen
aan goed en betaalbaar wonen in Putten. Met
daarbij veel aandacht voor duurzaamheid en

leefbare wijken. U heeft hierover kunnen lezen
in de Inform van december 2017. Is het u ontgaan? Kijkt u dan op onze website.

Levensloopbestendig wonen

In 2017 hebben wij 2 nieuwbouwprojecten
opgeleverd van in totaal 42 woningen.
6 Woningen aan de Klaas Frisohof en 36 op de
hoek Van Damstraat. Alle woningen op de hoek
Van Damstraat op twee eengezinswoningen aan
de Da Costastraat na, zijn verhuurd aan personen vanaf 55 jaar. De belangstelling tijdens het
open huis was enorm en de reacties lovend.
Niet alleen omdat de woningen ruim, comfortabel en energiezuinig zijn, maar ook omdat
de woningen op de zichtlocaties er heel mooi
uitzien. Van de bewoners
weten wij dat het een fijne
plek is om te wonen.
Op 26 april 2017 kreeg
Trees Verbeek een koninklijk lintje uitgereikt. Zij
heeft zich meer dan 20jaar belangeloos ingezet
voor de huurders in Putten
en voor Radio Veluwe FM.

Opening Van Damhof
door wethouder Nico Gerritsen
en Marieta Peek.

Klaas Frisohof.

Wallenbergstraat
Rimpeler
Matchpoint
Bilderdijkstraat
Diversen
Totaal

Goedkoop
17
31
12
0
12
72

Middelduur
10
43
6
20
19
98

Totaal
27
74
18
20
31
170

Doelgroep
Starters/alleenstaanden
Diversen
Diversen
Diversen
Diversen

Bouwen is noodzaak in Putten

Nijenhuisstraat. De suggesties worden door de
De vraag naar sociale huurwoningen blijft groot. gemeente en de architect beoordeeld, maar de
Uit onderzoek blijkt dat er in Putten tot 2025
ontsluiting op de Jan Nijenhuisstraat komt er.
zo’n 150-170 extra sociale huurwoningen nodig Het bestaande appartementengebouw gaan we
zijn. Wij willen ons hiervoor stevig inzetten en
een facelift geven, zodat de uitstraling van de
hebben deze aantallen opgenomen in de presomgeving verbetert.
tatieafspraken met de huurdersorganisatie en de
gemeente. Concrete plannen ziet u in de tabel
hierboven.
Wallenbergstraat
Het project Wallenbergstraat is tweemaal
gepresenteerd aan omwonenden en belangstellenden. Uit de presentaties van de conceptplannen zijn adviezen en wensen voortgekomen.
Bijvoorbeeld een andere ontsluiting op de Jan
In de fases 1 en 2 bouwt WSP 19 woningen, 11 Eengezinswoningen en 8 kleine, grondgebonden woningen.

Rimpeler
De nieuwbouwwijk Rimpeler krijgt steeds meer
vorm en inmiddels is er voor de ontwikkeling
van de wijk een samenwerkingsovereenkomst
gesloten tussen de gemeente en diverse partijen. Ook WSP heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de bouwbedrijven M.
Vierwind B.V. en J. Timmer. B.V.
Wallenbergstraat: Het tweede concept in vogelvlucht.
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2017 in cijfers

Waar wordt uw huur aan besteed?

Het bedrag dat we onder aan de streep (€ 142) overhouden, hebben we nodig om een bijdrage te leveren aan onze
doelstellingen op het gebied van: beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van onze woningen.

142
Verhuurdersheffing
en saneringssteun

Rentelasten
Leningen

85
Onderhoudskosten

73
41

96

Personeelskosten

netto huur

52690

18

Overige (exploitatie)
opbrengsten
en kosten

Belastingen en
verzekeringen

39
33

Vennootschapbelasting

Overige
beheerkosten

Indeling woningbezit naar huur
Investeringen
in kwaliteit
2016

2017

€ 1.529.000

€ 1.769.000

€ 693.000

€ 1.985.000

€ 2.222.000

€ 3.754.000

Aantal verzoeken
voor service
onderhoud

1.994

1.818

Kosten niet-planmatig
onderhoud per woning

€ 409

€ 450

Planmatig
onderhoud
Strategische
investeringen

(incl energiemaatregelen)
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17% tot € 410
60% van € 410 tot 587
9% van € 587 tot € 629
13% van € 629 tot € 711
2% tot € 711

Vier financiële feiten

NETTO HUUR GEMIDDELD
Bedrag per woning per maand.

2017

HUURVERHOGING

HUURACHTERSTAND

Gemiddeld, per 1 juli 2017.

VRIJGEKOMEN WONINGEN

Stijging ten opzichte van 2016!

2017

Exclusief nieuwbouw.

2017

2017

526

0,3%

0,63%

5%

2016
€ 517,87

2016
0,6%

2016
0,53%

2016
4,5%

90

Energielabel: ons woningbezit wordt duurzamer

2016 - 35%

2017 - 41%

<= 1,2

2016 - 28%

2017 - 31%

2016 - 25%

2017 - 22%

2016 - 5%

2017 - 2%

2016 - 3%

2017 - 2%

2016 - 2%

2017 - 1%

2016 - 2%

2017 - 1%

Energie-index
1,2 - 1,4

1,4 - 1,8

1,8 - 2,1

2,1 - 2,4

2,4 - 2,7

> 2,7

2017

9,4%

Ons woningbezit per type

2016
8,8%

2017

5,7%

Grondgebonden
seniorenwoning

2016
5,7%

2017

64,6%
2016
66%

2017

15,6%
2016
14,8%

Appartement zonder lift
op verdieping

Reguliere
eengezinswoning
Appartement met lift

2017

4,7%
2016
4,7%

2017

0%
2016
0%

Te slopen woningen

Appartement zonder lift
op begane grond
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Woningverkoop

Een aantal woningen in ons bezit hebben wij
bestemd voor de verkoop. In 2017 hebben
wij 6 eengezinswoningen verkocht, waarvan
1 met een corporatie starterslening.
Op de lijst staan nu nog 79 huurwoningen die
bij vertrek van de huidige huurder worden verkocht. Wij blijven deze woningen uiteraard wel
goed onderhouden.

Aandacht voor betaalbare woonlasten

Kern van ons bestaansrecht is het bieden van
betaalbare woonruimte aan huishoudens met
een laag inkomen. Daarom zetten wij ons in
om voldoende sociale huurwoningen te verhuren aan mensen met een inkomen tot € 40.000.
In de prestatieafspraken voor 2017 met de
gemeente en de Huurdersorganisatie Putten
was afgesproken dat de huren zouden worden
verhoogd met het percentage van de inflatie.
Voor 2017 was dit 0,3%.

Huur en inkomen

Urgenties en statushouders

Wie als woningzoekende in een noodsituatie
verkeert, kan een urgentie aanvragen. Vaak
betreft dit mensen die scheiden en de zorg voor
minderjarige kinderen hebben. Een onafhankelijke, regionale urgentiecommissie beoordeelt de
aanvragen. In 2017 vonden 14 huishoudens via
deze weg een woning (9 in 2016).
Daarnaast hebben we in 2017 14 woningen
toegewezen aan statushouders, waarmee 53
mensen zijn gehuisvest. Hiermee is voldaan aan
de taakstelling van de gemeente Putten.

Kwaliteit en duurzaamheid

Wij hebben voortdurend aandacht voor de kwaliteit van onze woningen. Uiteraard het gewone
onderhoud zoals schilderwerk, cv-onderhoud
en het vernieuwen van badkamers en toiletten.
Hieraan gaven wij in 2017 bijna 1.8 miljoen uit.
Maar ook de verduurzaming heeft onze volledige aandacht. Hierin investeerden wij in 2017 2,5
miljoen. Met deze investering hebben wij 159
woningen aan de Garderenseweg, Reviusstraat,
Jac. Perkstraat, Jac. Perkpad, P.C. Hooftstraat,
W.de Zwijgerlaan, Tollensstraat, Tollenspad,
Bilderdijkstraat, Sparrenhof en Groeneveltstraat
verduurzaamd door het uitvoeren van isolerende maatregelen.

Woningcorporaties moeten passend toewijzen.
Dat betekent dat de inkomens van woningzoekenden moeten passen bij de huurprijzen.
Met de huurdersorganisatie hebben wij afgesproken dat een groot deel van ons bezit een
huur heeft tot aan de aftoppingsgrenzen (zie
pagina 4 Indeling woningbezit). Op deze manier De opdracht aan corporaties om in 2020 het
is het merendeel van onze woningen beschikwoningbezit gemiddeld op een energie-index te
baar voor mensen met recht op huurtoeslag.
Zo zorgen wij ervoor dat de woningen ook in
de toekomst betaalbaar blijven voor de verschilEnkele prestatieafspraken voor 2018:
lende inkomensgroepen.
• 60% van het woningaanbod heeft een huur
lager dan de 1e aftoppingsgrens van € 592
Dankzij de 42 nieuwbouwwoningen hebben
(prijspeil 2017).
wij in 2017 134 woningen kunnen toewijzen.
• 55% van de nieuwbouwwoningen krijgt
De slaagkans in Putten kwam hiermee op 24%,
een huur lager dan € 592. De overige
tegen 20% in 2016. In Putten is een inschrijfwoningen krijgen een huurprijs tussen
tijd van minimaal 7 jaar nodig voor een sociale
€ 592 en € 710 (prijspeil 2017).
huurwoning. De inschrijfduur voor een eenge• Voor de uitstroom uit beschermd wonen
zinswoning is hoger dan voor een appartement.
reserveert WSP 4 woningen.
Mensen met een lager inkomen hebben minder
• WSP stelt een plan van aanpak op voor een
slaagkansen dan mensen met een hoger inkoCO2-neutrale voorraad in 2050.
men. Daarom hebben wij ons huurbeleid voor
• WSP blijft haar huurders via Woongemak2018 bijgesteld en richten wij ons nog meer op
Putten stimuleren vroegtijdig maatregelen
de betaalbaarheid.
te treffen om zo lang mogelijk zelfstandig in
de woning te kunnen blijven wonen.

Verhuringen in 2017
Netto huur
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Tot € 592,55
€ 592,55 - € 635,05
€ 635,05 - € 710,68
Totaal

Aantal
verhuringen
nieuwbouw
22
6
14
42

2017

52,4%
14,3%
33,3%
100,0%

Aantal verhuringen bestaande bouw
47
16
29
92

2017

51,1%
17,4%
31,5%
100,0%

brengen tussen
1,2-1,4 (label B)
hebben we bereikt.
De gemiddelde energie-index
van ons woningbezit ligt op dit
moment namelijk op 1,29.
Toegankelijkheid
Ruim 30% van onze woningen is zeer toegankelijk en geschikt voor wonen met zorg.
Dit is belangrijk met het oog op zo lang mogelijk
zelfstandig wonen. Ook meer comfort in de eigen woning kan hierbij helpen. Daarom bieden
wij bij renovaties de huurders de mogelijkheid
om, als dit technisch mogelijk is en tegen huurverhoging, een tweede toilet te plaatsen op de
verdieping. In 2017 zijn 51 toiletten geplaatst.

Een goede buur…

De woonomgeving speelt een belangrijke rol in
het welbevinden van mensen. Iedereen woont
graag in een schone en veilige buurt. Hoe fijn is
dan een goed contact met buren. Dat jong en
oud met elkaar in contact is en naar elkaar omkijkt. Een groot maatschappelijk probleem zoals
eenzaamheid krijgt daardoor minder kans. Dit
klinkt mooi en gelukkig horen wij mooie verhalen, maar helaas komt ook in onze gemeente
eenzaamheid voor. Niet iedereen sluit makkelijk
vriendschappen of maakt snel contact. Wat fijn
is het dan als buurtgenoten dit oppikken en een
helpende hand toesteken.

WoonGemakPutten
WSP werkt graag mee aan de initiatieven
van WoongemakPutten. Het doel van de
samenwerking is het zo breed mogelijk
onder de aandacht brengen van de vele
mogelijkheden die er zijn om zo veilig en
comfortabel mogelijk ouder te worden in
de eigen woning. De meeste valincidenten
vinden helaas in en om de eigen woning
plaats. De gevolgen zijn vaak ernstig en kunnen leiden tot blijvende gezondheidsschade.
Meer informatie, het aanmelden voor de
Woongemak-nieuwsbrief, of het aanvragen
van een woonadviseur van SWP kan via
www.woongemakputten.nl. Heeft u geen
internet, bel dan gerust met SWP telefoonnummer: 0341-357 078.

En als het even niet goed gaat?

WSP heeft een signalerende rol bij maatschappelijke problemen en/of kwetsbare bewoners.
Ook in 2017 werkten wij nauw samen met
de gemeente, SWP, Present Putten, de politie,
Stimenz, etc. In 2017 kregen wij 71 meldingen over: geluidoverlast, sociale problematiek,
verwaarloosde tuinen, burenruzie. Soms waren
een paar gesprekken voldoende. Soms was er
meer ondersteuning nodig en was het fijn dat
de zorgpartners er in stapten. En soms waren er
extra handen nodig. Naast het begeleiden van
statushouders was Present Putten bij 22 huurders van WSP ook letterlijk present en werd er
geschilderd, schoongemaakt, gewandeld en nog
veel meer.
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Hoe denkt u over onze dienstverlening?

In 2017 is opnieuw door KWH onderzocht of
onze huurders tevreden waren. In de tweede
helft van 2017 verbeterden wij onze verhuurprocedure. Hoe nieuwe huurders dit ervaren weten
wij in 2018. Eind 2017 kondigden wij het einde
aan van de papieren acceptgirokaart. Ook dit
proces is gedigitaliseerd. Een aantal mensen is
overgestapt op de automatische incasso, anderen krijgen een AcceptEmail.
KWH Onderdeel
Contact
Woning zoeken
Nieuwe woning
Huur opzeggen
Reparaties
Onderhoud
Gemiddeld

2017
8,1
7,7
8,0
8,1
8,3
8,2
8,1

2016
8,5
7,7
8,1
8,1
8,2
8,4
8,2

Uw persoonsgegevens zijn bij ons veilig

In 2017 zijn we gestart met de voorbereidingen
op de nieuwe wet, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is vanaf
25 mei 2018 van kracht. Op de website vindt u
ons privacy-statuut, waarin staat hoe zorgvuldig
wij met persoonsgegevens omgaan. Wilt u een
papierenversie ontvangen? Belt u dan even naar
ons kantoor.

Verloting Automatische incasso
De winnaars van de verloting zijn deze keer:
Mw. G. Mulderij, Esdoornlaan
Mw. J B Berends & dhr. S J M Tempels,
Brinkstraat
Van harte proficiat met de VVV-bon van € 25,-!

Woningstichting Putten
Spoorstraat 2
3881 BW Putten
Postbus 230
3880 AE Putten
Tel: (0341) 357 405
info@wsputten.nl
www.wsputten.nl

Financieel gezond

WSP is nog steeds een gezonde corporatie. Het jaar 2017
wordt afgesloten met een positief
resultaat van ruim € 1.8 miljoen.
Er wordt de komende jaren echter veel
van corporaties gevraagd. De maatregelen
uit het regeerakkoord hebben we verwerkt
in de begroting 2018-2027. Wat we zien is dat
de verhuurdersheffing een forse uitgave blijft,
evenals de te betalen vennootschapsbelasting.
Door onze grote inzet op de betaalbaarheid
van woningen groeien onze inkomsten structureel minder. Onze financiële continuïteit blijft
gewaarborgd. Maar voor de maatregelen van
duurzaamheid die nodig zijn om in 2050 CO2neutraal te zijn is onze financiële buffer niet
ruim genoeg.
De digitalisering zet door, ook Bij WSP.
Voor 2018 onderzoeken wij de mogelijkheid
om de woningopname bij een huuropzegging
te digitaliseren doormiddel van een inspectie
app. Binnenkort valt hierover het besluit.
Wij blijven ons bewust van het feit dat een
groep mensen die digitalisering lastig vindt.
Heeft u vragen of ervaart u een probleem?
Bel gerust of kom langs. Wij willen u graag
van dienst zijn!

Wilt u ook meeloten maar betaalt u nog niet
automatisch? Ook dat kunt u eenvoudig regelen
via onze website. Heeft u geen
internet? Vraag dan een
machtigingsformulier aan.
Voor u en voor ons van
het grootste gemak!

Openingstijden kantoor:
maandag t/m donderdag van 08.00 - 16.30 uur
vrijdag van 08.00 - 12.00 uur
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