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Welke rol speelt uw woning in uw leven? 
 Ongetwijfeld een hoofdrol! Het is de plaats 
waar u thuis bent en zich veilig voelt. Waar u 
hobbies uitoefent en gasten ontvangt. Waar u 
tot rust komt. Het is - kortom - úw huis!

Maar de waarde van een woning gaat nog een 
stapje verder. Huizen leveren ook een bijdrage 
aan de leefbaarheid. Om te beginnen die van 
de bewoners zelf. Die hebben de vrijheid om 
in en om de woning een eigen sfeer te creëren. 
De tuin is misschien wel het meest sprekende 
deel daarvan. Niet in het minst omdat naast de 
bewoners zelf ook de omgeving er plezier van 
heeft. Een tuin die in bloei staat is een plezier 
voor de hele straat en buurt, toch?

Wij van Woningstichting Putten hechten sterk 
aan leefbaarheid in ons dorp. Natuurlijk, de 
kern van ons bestaan is en blijft:

Goed en betaalbaar wonen mogelijk maken voor 
Puttenaren die daarin zelf niet kunnen voorzien! 

Maar tegelijk werken we samen met allerlei 
partijen aan de leefbaarheid in Putten. Dat 
is voor een woningstichting soms lastig, de 
 nieuwe Woningwet perkt de mogelijkheden in. 
Maar waar mogelijk benutten we de kansen die 
er wél zijn.

In deze speciale editie van Inform ziet u foto’s 
van huurders die met plezier in onze woningen 
én ons dorp wonen. Ze illustreren het  verslag 
van onze werkzaamheden in 2016. Werk dat 
gericht was op de kwaliteit, betaalbaarheid 
en beschikbaarheid van woningen. Maar óók 
bijdroeg aan een leefbaar Putten!

Marieta Peek-Marlet
Bestuurder Woningstichting Putten

Leefbaar Putten

familie Looper



In Putten is veel behoefte aan sociale huurwoningen voor vijf specifi eke groepen: ouderen, In Putten is veel behoefte aan sociale huurwoningen voor vijf specifi eke groepen: ouderen, 
starters, singles, vergunninghouders en mensen met een zorgbehoefte. De vraag vanuit deze 
groepen neemt de komende jaren toe. Daarom zijn in 2016 diverse bouwplannen ontwikkeld en 
in gang gezet. De 6 woningen op de Klaas Frisohof en 36 woningen aan de Hoek van Damstraat 
zijn het tastbare en zichtbare resultaat. Ze zijn weliswaar in 2017 opgeleverd, maar in het 
afgelopen jaar letterlijk van de grond gekomen. En er zijn meer ontwikkelingen in gang gezet 
zoals de uitbreidingslocatie Rimpeler waar letterlijk ruimte komt voor sociale huurwoningen. 

De conclusie is dan ook dat WSP in 2016 geen woningen heeft opgeleverd, maar 
wel stappen vooruit heeft gezet op het gebied van de beschikbaarheid van 
woningen. Er is geplant voor de oogst van morgen.

Beschikbaarheid

Eerst planten, dan oogsten

 Er is een onderzoek gestart 
 naar de bouwmogelijk-
 heden voor eenvoudige 
 accommodaties voor 
 personen in nood. Dit 
 om fl exibeler in te spelen 
 op uitzonderlijke situaties.

 Er zijn in 2016 drie 
 eengezinswoningen 
 verkocht, waarvan twee 
 met starterslening. Er zijn 
 nu nog 85 woningen die 
 verkocht worden bij vertrek 
 van de huidige huurder.

 In 2016 ging de gezamen-
 lijke website voor woon-
 ruimteverdeling van vier 
 Noord-Veluwse corporaties 

 online. Daarmee is tevens 
 een nieuw, regionaal 
 bestand met inmiddels 
 23.376 woningezoekenden 
 opgezet. Dat lijkt veel, 
 maar het bestrijkt een 
 gebied van Oldebroek tot 
 Putten. Voor woning-
 zoekenden vergroot het 
 nieuwe systeem de keuze-
 vrijheid.

 Negen huishoudens kregen 
 ‘met urgentie’ een woning 
 toegewezen, een sterke 
 daling ten opzichte van 
 2015 toen er 14 urgente 
 toewijzingen waren.

 Aan statushouders 
 - mensen die gevlucht 
 zijn voor oorlogsgeweld - 

 zijn 17 woningen 
 toegewezen. Hierin vinden 
 in totaal 46 mensen een 
 veilig onderdak. Er is per 
 31 december 2016 een 
 achterstand van 20 
 personen voor wie wij 
 huisvesting moeten 
 verzorgen. 

 Het klinkt technisch: WSP 
 voldoet aan de 80-10-10 
 regel. Deze regel schrijft 
 voor dat we 80% van 
 nieuwe verhuringen moeten 
 doen aan mensen met een 
 inkomen tot € 35.739,-. 
 WSP voldoet royaal aan 
 deze eis met ruim 92% 
 verhuringen in deze 
 inkomenscategorie

mw. Zwerver
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2016 in cijfers
Waar wordt uw huur aan besteed?

NETTO HUUR GEMIDDELD
Bedrag per woning per maand.

HUURVERHOGING
Gemiddeld, per 1 juli 2016.

VRIJGEKOMEN WONINGEN 
Exclusief nieuwbouw.

HUURACHTERSTAND
Lager dan in 2015!

2015
€ 503,05

2015
5,30%

2015
1,93%

2015
0,97%

Ons woningbezit per type

Investeringen
in kwaliteit

2015 2016
€ 1.537.000

€ 1.203.000

€ 2.740.000

 1.955 

€ 457

€ 1.509.000

€ 693.000

€ 2.202.000

 1.994 

€ 409

Planmatig
onderhoud

Strategische
investeringen
(incl energiemaatregelen)

Aantal verzoeken 
voor service 
onderhoud

Kosten niet-planmatig 
onderhoud per woning

18% tot € 410

60% van € 410 tot 587

9% van € 587 tot € 629

11% van € 629 tot € 711

2% tot € 711

Te slopen woningen

2016

0%
2015
0%

Reguliere 
eengezinswoning

2016

66%
2015
66%

Grondgebonden
seniorenwoning

2016

8,8%
2015
8,8%

Appartement met lift

2016

14,8%
2015

14,4%

Appartement zonder lift
op verdieping

2016

5,7%
2015
5,7%

Appartement zonder lift
op begane grond

2016

4,7%
2015
4,7%

Indeling woningbezit naar huur

2015 - 33%
2016 - 34%

2015 - 32%
2016 - 31%

2015 - 7%
2016 - 6%

2015 - 2%
2016 - 2%

2015 - 2%
2016 - 2%

2015 - 2%
2016 - 2%

Energielabel: ons woningbezit wordt duurzamer

Energie-index

Vier financiële feiten

2015 - 21%
2016 - 23%

2016

€51787
2016

0,6%
2016

0,53%
2016

4,5%

netto huur

€51787

€86

Rentelasten 
Leningen

€67

Verhuurdersheffing
en saneringssteun

Onderhouds-
kosten

€43 Personeelskosten

€26

Overige
beheerkosten

€17

Belastingen en
verzekeringen

€29

Vennootschap-
belasting

€2
Overige (exploitatie) 

opbrengsten
en kosten

€95

Het bedrag dat we onder aan de streep (€ 211) overhouden, hebben we nodig om een bijdrage te leveren aan onze 
doelstellingen op het gebied van: beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van onze woningen.

€211

€
<= 1,2   1,2 - 1,4 1,4 - 1,8 1,8 - 2,1 2,1 - 2,4 2,4 - 2,7 > 2,7
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Woningen betaalbaar houden voor onze 
huurders. Dit is een speerpunt in ons beleid 
én de rode draad in de geschiedenis van WSP. 
Sterker nog: de kern van ons bestaan is het 
bieden van betaalbare en goede woningen. 
In 2016 is de huurverhoging met 0,6% 
binnen de perken gebleven. Het is lager dan 
het landelijk gemiddelde en gelijk aan de 
infl atie over 2015. Deze aanpassing is in 
lijn met het infl atie volgend huurbeleid dat is 
afgesproken met de gemeente Putten en de 
Huurdersorganisatie Putten. De netto huurprijs 
van onze woningen was op 1 januari 2016 
gemiddeld € 518,- per maand. Er zijn bij 
de Huur commissie geen bezwaren tegen de 
huur verhoging binnengekomen.

Leefbaarheid begint waar mensen oog hebben 
voor elkaar en rekening houden met elkaar. 
WSP levert daaraan een bijdrage door mensen te 
verbinden én als het nodig is aan te spreken op 
hun woongedrag. We ondersteunen bewoners-
initiatieven die in buurt of wijk de leefbaarheid 
verhogen. En we werken nauw samen met 
veel andere organisaties zoals Stimenz, GGZ, 
gemeente, Politie, Brandweer, Buurtzorg Jong, 
Stichting Welzijn Putten, Stichting Present, 
Huurdersorganisatie Putten, zorginstellingen... 
etcetera! De nieuwe Woningwet perkt de ruimte 
voor WSP op het gebied van leefbaarheid in, 
wij zoeken echter naar wegen om deze toch 
maximaal te benutten.

Betaalbaarheid

Leefbaarheid

Binnen de perken

Samen leven = 
samenwerken

 Minimaal 60% van onze woningen heeft 
 na harmonisatie een netto huur die lager 
 is dan € 586,68 per maand (prijspeil 
 2016). Dit is één van de prestatieafspraken 
 in het WSP-huurbeleid. In 2016 zijn we 
 deze afspraak ruimschoots nagekomen: 
 65,1% van de woningen viel in de 
 categorie tot € 586,68.

 WSP wil de huurachterstand beperken tot 
 maximaal 0,75% op jaarbasis. In 2015 
 lukte dat niet, in 2016 wel. Dankzij een 
 strak incassobeleid en samenwerking 
 met de Gemeente Putten en Stimenz is 
 de huurachterstand gedaald naar 0,53%, 
 het laagste percentage van de afgelopen 
 zeven jaar.

 ‘Onderhoudskosten’ was ook in 2016 
 de grootste kostenpost: 1,5 miljoen euro 
 is besteed aan het in goede conditie 
 houden van onze woningen. Het energie-
  zuiniger maken is een belangrijk element 
 hierbij.  WSP heeft een bijdrage geleverd aan de 

 beweegtuin aan het Schauwplein. Deze 
 tuin is bestemd voor senioren die hier 
 een appartement bewonen, maar ook de 
 aangrenzende wijk is er welkom!

 De kruidentuin in de Brinkstraat wordt 
 nu - in lijn met de Woningwet - onder-
 houden door de gemeente Putten.

mw. Blok



Een woning die in goede staat is, levert de 
bewoner meer wooncomfort op. Tegelijk 
is het continu onderhouden van woningen 
belangrijk voor de toekomst. We zijn samen 
verantwoorde lijk voor het doorgeven van een 
kwalitatief goed woningbezit aan de volgende 
generatie. Ook daarom besteedt WSP veel 
geld aan onderhoud van woningen, in 2016 
liefst 1,5 miljoen euro. Daarbij gaan we verder 
dan planmatig onderhoud alleen. Bovenop 
dit bedrag is 700.000 euro gespendeerd aan 
verduurzaming van woningen. In 105 woningen 
is de isolatie verbeterd en bovendien zijn er 
(zuiniger) CV-ketels geplaatst. Het is onze 
ambitie om in 2020 het volledige woningbezit 
gemiddeld op energielabel B te hebben. Die 
ambitie gaan we realiseren en dat is plezierig 
voor onze huurders. Zij zien de energiekosten 
in hun huishoudboekje lager worden.

Kwaliteit

Duurzaam woongenot  Alle geplande onderhoudswerkzaam -
 heden zijn ook daadwerkelijk uitgevoerd. 
 Ten opzichte van de begroting (2,1 miljoen 
 euro) is er 600.000 euro minder uitge-
 geven. Dit komt omdat aannemers scherp 
 inschreven op prijsaanvragen en omdat 
 huurders soms de keuze maakten om niet 
 mee te doen met een renovatie.

 Ruim 800.000 euro is besteed aan 
 niet-planmatig onderhoud. Dit zijn kosten 
 voor service-onderhoud (zoals reparatie-
 verzoeken), mutatieonderhoud (verhuur-
 klaar maken voor volgende bewoners) en 
 contractonderhoud (bijv. servicecontracten 
 voor liften en CV-ketels).

 Goed planmatig onderhoud beperkt het 
 aantal reparatieverzoeken van huurders. 
 Dat bleek ook in 2016, het aantal reparatie-
 verzoeken bleef binnen het aantal van 
 gemiddeld één per woning en de 
 gemiddelde kosten per reparatie daalden 
 licht.

 Omdat er in 2016 slechts 87 huurop-
 zeggingen waren, viel het zogenaamde 
 mutatieonderhoud lager uit dan begroot.

 Aan 123 woningen is groot onderhoud 
 gepleegd. Daarbij zijn tevens energie-
 besparende maatregelen getroffen. Door 
 deze ingrepen is de levensduur van de 
 woningen verlengd van 2035 naar 2041.

mw. Epe 

mw. De Bode



Een positief resultaat van ruim 5 miljoen euro kan de 
suggestie wekken dat WSP een prachtig bedrag bijschrijft op 
haar bankrekening. Dit is echter niet het geval. Ons positieve 
resultaat is vooral gevolg van boekhoudkundige waarde-
veranderingen. Ons vermogen is gestegen omdat door de 
nieuwe regelgeving de marktwaarde van onze woningen in 
de boeken komt en niet de historische kost prijs. Het geld zit 
dus in de stenen en is niet beschikbaar om rekeningen mee te 
betalen... Dit laat onverlet dat WSP een fi nancieel gezonde 
organisatie is die de kosten goed in de hand heeft en ook op 
langere termijn fi nanciële continuïteit biedt. Ons fi nanciële 
plaatje ziet er gewoon fl orissant uit.

Financieel

Florissant plaatje

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

Openingstijden kantoor
Ma t/m do van 08.00 - 16.30 uur
Vrij van 08.00 - 12.00 uur
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Winnaars verloting automatische incasso zijn Winnaars verloting automatische incasso zijn 
deze keer:
Dhr. G. v.d. Brink, Kelnarijstraat 54
Dhr. L. van Beek, Esdoornlaan 33
Van harte profi ciat met de VVV-bon van € 25,-!

Wilt u ook meeloten maar betaalt u nog niet 
automatisch? Neem dan even contact op automatisch? Neem dan even contact op 
met afdeling woondiensten en vraag om het 
machtigingsformulier. Voor u en voor ons van 
het grootste gemak!

Verloting Automatische incasso


