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Samenvatting Jaarverslag Dudok Wonen 2016                                                                                                                                                                                                                                                                        

Passende woonruimte vinden - dat is lastig voor veel mensen in de Gooi- en Vechtstreek. Steeds meer huishoudens vallen echter op basis van hun 

inkomen of om andere redenen tussen wal en schip: te veel inkomen voor de sociale huur, te weinig geld voor de vrije markt. We legden in 2016 de 

basis om dat passende aanbod te blijven bieden, aansluitend bij de nieuwe woningwet.  

 

Onze visie en missie 

Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. En dus willen we dat alle mensen de kans krijgen om betaalbaar te wonen.  

We vergroten de onafhankelijkheid van mensen op de woningmarkt. Wij bieden hen kansen op een wooncarrière die hierbij past. We beheren het 

maatschappelijk vermogen op zo’n manier dat de inkomsten beschikbaar blijven om ingezet te worden voor woondoelstellingen op korte en 

lange termijn. We realiseren huisvesting voor mensen in het Gooi & directe omgeving. Ook realiseren we een blijvend rendement op het vermogen dat in 

vastgoed belegd is. We nemen initiatieven om samen met anderen te werken aan een sociaal en economisch vitale en duurzame regio. 

 

Onze klanten 

 

Huur en koop 

 268 huishoudens kregen via ons een sociale huurwoning 

 147 huishoudens kregen via ons een vrije sector-huurwoning 

 205 huishoudens kochten een woning via Koop Goedkoop, Kopen naar Wens of Kopen naar Wens Andere Woning. Deze regelingen maken 

kopen mogelijk voor een grotere doelgroep.  

Maatwerk in Wonen 

 Een kleine groep mensen lukt het niet om zelfstandig aan een woning te komen. Voor deze mensen zoeken we een woning buiten het 

gewone systeem om. Dit heet de 2%-regeling. Via deze regeling verhuurden we in 2016 aan 5 huishoudens een woning.  

 In Hilversum kregen 63 statushouders woonruimte via ons in 15 woningen. In Gooise Meren kregen 56 statushouders woonruimte via 

ons in 20 woningen. 

 Youké, RIBW en Dudok Wonen openden begin november 2016 een tweede woonlocatie voor jongeren. Deze locatie is in Hilversum. In 

deze woning leren 4 jongeren onder begeleiding zelfstandig te wonen.  
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 In 2016 startte de voorbereiding van In between places. Dit gaat om tijdelijke verhuur van 22 woningen voor mensen met een acute 

woonvraag. Zij kunnen voor een jaar een appartement huren via In between places. De verhuur vindt plaats in het eerste kwartaal van 

2017. 

 
Huren naar inkomen: ‘passend toewijzen’ 
Sinds 2016 gelden nieuwe regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen: corporaties moeten 'passend’ toewijzen. We zijn verplicht om aan ten 

minste 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag, woningen te verhuren met een huurprijs tot en met de aftoppingsgrens. Huurders kunnen 

dus niet meer op elke woning reageren. Dit passend toewijzen zag er zo uit in 2016: 

 97,4 % van de woningen verhuurden wij aan huishoudens met een inkomen tot € 35.739. 

 2% verhuurden wij aan huishoudens met een inkomen tussen € 35.739 en € 39.874. 

  1% van de woningen hebben we vrij toegewezen. 

 

Sociaal beheer & leefbaarheid 

Wij investeren in leefbaarheid in onze complexen.  

 In 2016 werden zo’n 1.150 klantvragen aangemeld en afgehandeld. Het ging vooral om overlast, tweede kansbeleid, ‘Huren onder 

Voorwaarden’, leefbaarheid, contractwijzigingen, woningverbetering of calamiteiten.  

 Een zorgelijke ontwikkeling blijft de toename van verwarde huurders en vervuilde woningen. Samen met de gemeentelijke 

uitvoeringsloketten, regionale hulpverleningsinstanties en bouw- en woningtoezicht verbeteren we de woonsituatie en begeleiden we de klanten. 

 

Aanpak woonfraude 

We spreken van woonfraude in het geval van onderhuur, onrechtmatige bewoning en hennepkwekerijen.  

 Eind 2016 waren 42 adressen in onderzoek en zijn 16 woonfraudedossiers afgehandeld.  

 In 2016 werden 3 hennepkwekerijen ontmanteld.  

 

Woningontruimingen 

Ontruimingen voorkomen we het liefst zoveel mogelijk. We willen immers mensen huisvesten en dakloosheid voorkomen. Helaas is er soms geen andere 

uitweg. 

 In 2016 voerden we 9 ontruimingen uit: 7 woningen en 2 parkeerplaatsen.  

 Van deze ontruimingen waren er 6 op basis van huurachterstand en 3 op basis van overlast, onderhuur en hennepteelt.  

 

Gemak voor huurders met het klantportaal 

In het tweede kwartaal van 2016 ging het klantportaal ‘Mijn Dudok Wonen’ live op onze site. Ongeveer 16% van de huurders activeerde in 2016 zijn of 

haar account. Op dit klantportaal kunnen onze huurders hun financiële gegevens en contract inzien, online een monteur inplannen voor een reparatie en 

de huur opzeggen of betalen. 
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Onze organisatie 

We richten de organisatie steeds beter in om te kunnen bewegen. We werken procesgericht en namen met elkaar deel aan het vitaliteitsprogramma Fris 

op je werk. 

  

Medewerkers 

 We hebben 83 medewerkers in dienst die gezamenlijk 74,3 fte werken. 

 Interne doorstroom van 2 medewerkers, uitstroom van 14 medewerkers (waaronder 4 stagiaires), instroom van 10 medewerkers. 

 

Aanpassingen na invoering Woningwet 

De Woningwet is in 2015 veranderd. In 2016 deden wij diverse aanpassingen van de organisatie aan de veranderde Woningwet: 

 We stelden nieuwe statuten vast en deze zijn goedgekeurd. 

 In het verlengde daarvan pasten we meerdere reglementen aan.  

 We maakten een scheidingsvoorstel ‘Sociaal en levensvatbaar, met en zonder staatsteun’. Dit voorstel gaat over de scheiding in DAEB 

(Diensten van Algemeen Economisch Belang) en niet- DAEB. We dienden het scheidingsvoorstel eind december in bij de Autoriteit Wonen.  

 

Vaststellen portefeuillestrategie 

We stelden in het eerste kwartaal van 2016 de portefeuillestrategie voor de periode 2017-2026 vast. We keken tot nu toe bij een huuropzegging of 

een woning werd verkocht of verhuurd. In de nieuwe strategie gaan we per complex kijken of we kiezen voor koop of huur. Dit leidt tot een 

toekomstbestendige vastgoedportefeuille. 

 

Labelen woningen 

Om ons voor te bereiden op de nieuwe vastgoedstrategie hebben we al onze woningen gelabeld voor verkoop, sociale verhuur en vrijesectorverhuur. 

Zoveel mogelijk hebben gehele complexen 1 label gekregen.  

 

Invoering assetmanagement 

Een assetmanager is geworven en we implementeerden Assets Beleidssimulatie (VABI/ORTEC). Dit is een tool die ons gaat helpen bij het 

assetmanagement.  

 

Verandering service- en reparatieonderhoud 

De uitvoering van het Service- & Reparatieonderhoud is in 2016 ingrijpend veranderd. Dit deden we omdat we door ‘regisserend 

opdrachtgeverschap’ efficiënter en klantvriendelijker willen gaan werken. Deze veranderingen voerden we door: 

 We hebben twee nieuwe onderhoudsbedrijven geselecteerd. 

 Onze klanten kunnen nu gebruikmaken van een reparatieportal. 

 De klantcontacten gaan rechtstreeks via de aannemers.  
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Verandering mutatieonderhoud 

Het proces voor mutatieonderhoud is in 2016 veranderd. We maken onderscheid in drie soorten woningen:  

 A-woning: de investering mutatieonderhoud is maximaal circa €600 per woning.  

 B-woning: de investering mutatieonderhoud is tussen de €600 en €1000 per woning. 

 C-woning: de investering mutatieonderhoud is meer dan €1000. 

 

 

Ons bezit 

 
Dit hadden wij eind 2016 in bezit (inclusief Goois Wonen B.V.):   

 6.033 huurwoningen 

 1.536 kooparrangementen 

 1.288 andere vastgoedobjecten, bijvoorbeeld garages, parkeerplaatsen en bedrijfsruimten. 

 

Verduurzamen van de woningvoorraad 

Duurzaam vastgoed heeft de toekomst. Ook in 2016 combineerden we woningverbetering, renovatie en onderhoud met duurzaamheid.  

 We investeerden €1.477.776,- in duurzaamheidsmaatregelen. 

 We hebben ons eigen kantoor voorzien van 218 PV-panelen. 

 

Renovatie en planmatig onderhoud 

 We begonnen met de renovatie van de laatste fase van de Bloemenbuurt in Hilversum. Alle 249 sociale huurwoningen zijn aan de buitenzijde 

volledig gerenoveerd. De oorspronkelijke details zijn in ere hersteld.  

 We deden twee onderhoudsprojecten in Naarden: van 44 woningen herstelden we de funderingen die aangetast waren door ‘betonrot’. Bij twee 

complexen vervingen we de septic tanks door rioolaansluitingen. 

 

 

Onze financiële positie 

 

Bedrijfsresultaat 

Met ingang van 2016 zijn corporaties verplicht de functionele indeling van de winst- en verliesrekening te presenteren in de jaarrekening. De functionele 

indeling geeft meer inzicht in de samenstelling van de verschillende bedrijfsactiviteiten, namelijk verhuur, verkoop en onderhoud. Bij ons ziet dat er zo 

uit: 

 Het bedrijfsresultaat voor belastingen over 2016 is € 65 miljoen (2015: € 25,1 miljoen).  
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 Het netto resultaat uit exploitatie van de vastgoedportefeuille is € 23,8 miljoen (2015: € 26,1 miljoen) 

 De huuropbrengsten over 2016 zijn gelijk aan de huuropbrengsten over 2015, namelijk € 47,4 miljoen.  

 De verkoopopbrengst over 2016 is € 3,6 miljoen hoger dan over 2015, vooral als gevolg van de schattingswijziging Kopen naar Wens.  

 

 

Daling huurachterstanden 

 Het percentage huurachterstand bij zittende huurders daalde per 31 december 2016 naar 0,72% van de jaaromzet. Dit is zo’n € 365.000.  

 De achterstand van vertrokken huurders is per 31 december 2016 gedaald naar 0,43% van de jaaromzet.  

 

 

Schulden 

Op dit moment kennen we nog een schuldpositie van circa €42.000 per huurwoning. Deze schuld daalt de komende jaren per huurwoning tot rond de 

streefwaarde van € 40.000 in 2019.  

 

 

Onze samenwerkingspartners  

Gemeenten 

 Met de gemeente Hilversum werkten we afgelopen jaar aan prestatieafspraken met de gemeente, andere woningcorporaties en de 

huurdersorganisaties. De prestatieafspraken zijn in het eerste kwartaal van 2017 ondertekend.  

 De gemeenten Naarden, Bussum en Muiden zijn per 1 januari 2016 gefuseerd tot de gemeente Gooise Meren. Met het oog op die fusie is 

gezamenlijk besloten in 2016 geen prestatieafspraken te maken. Het vaststellen van de regionale en lokale Woonvisie, die als onderligger dient 

voor de prestatieafspraken, staat gepland voor 2017.  

 We dienden een activiteitenplan in bij de gemeenten Gooise Meren en Hilversum. Dit schrijft de Woningwet voor. Het activiteitenplan geeft 

inzicht in de plannen en doelen van Dudok Wonen voor het aankomende jaar.  

Bewonerscommissies 

We werken met 13 bewonersgroepen samen in complexen. Deze bewonersgroepen praten en denken mee over wat er in hun complex gebeurt. 

Bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid, onderhoud of servicekosten.  

De OR …. 

… overlegde in 2016 iedere 6 weken met onze directeur/bestuurder; 

….er was 1 extra overleg en 2 keer overleg met de Raad van Commissarissen; 

… behandelde 2 adviesaanvragen en 2 instemaanvragen; 
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De HuurdersBelangenVereniging … 

… had naast de reguliere adviesaanvragen zoals begroting en jaarlijkse huurverhoging, veel extra adviesaanvragen vanwege de invoering van de 

nieuwe Woningwet; 

… zette 2 nieuwe onderwerpen op de agenda die voortaan jaarlijks terugkomen: het activiteitenplan en de verdeling van de huursom.  

 

 


