
Jaarplan 2019

”Vooruit is niet altijd rechtdoor.” Deze quote van Martin Bril geeft treffend weer hoe wij naar 2019 kijken. De afronding 

van de visitatie begin 2019 is een mooi moment om eens even extra goed om ons heen te kijken en opnieuw onze koers 

te bepalen. We kijken daarbij terug, vooruit, maar zeker ook opzij. We verwachten niet dat we het helemaal anders gaan 

doen, maar sinds de fusie in 2015 is de wereld toch weer veranderd. Dat roept de vraag op of de stappen die wij ons toen 

voorgenomen hebben te zetten nog steeds de juiste zijn. Het antwoord op deze vraag gebruiken we voor de aanpassing 

van ons ondernemingsplan. Hieronder kijken we eerst even kort terug op de belangrijkste activiteiten van vorig jaar. 

 Duurzaamheid was voor ons een belangrijk thema in 2018. 

Een van onze meest zichtbare acties is het plaatsen van 

zonnepanelen. We zijn in 2018 met een grootscheepse actie 

gestart voor het plaatsen van zonnepanelen op eengezins-

woningen in ons bezit. Bij een deel doen we dit in combinatie 

met planmatig onderhoud (zoals schilderwerk, kozijnver-

vanging), samen met andere duurzaamheidsmaatregelen. 

Daarnaast hebben we 1.000 huurders een brief gestuurd of 

zij interesse hebben in zonnepanelen. Ruim 500 huurders 

hebben zich hiervoor aangemeld. Het afgelopen jaar zijn in 

totaal 150 woningen aangepakt. En in 2019 gaan we hiermee 

verder. Uiteraard kunnen we zelf niet achterblijven, daarom 

zijn op ons kantoor in Roelofarendsveen 230 zonnepanelen 

geplaatst. Deze zonnepanelen wekken voldoende op om 

bijna ons hele kantoor van energie te voorzien. 

 Een ander belangrijk thema is het vergroten van het 

aanbod sociale huurwoningen. Ook hiermee timmeren we 

hard aan de weg. In december 2018 zijn in Roelofarendsveen 

58 appartementen in het project De Oevers opgeleverd. Voor 

13 appartementen daarvan heeft MeerWonen een samen-

werkingsovereenkomst met Stichting Wooninitiatief MOIER. 

Deze stichting zorgt ervoor dat voor jonge volwassenen 

met autisme en/of verstandelijke beperking zelfstandig 

kunnen wonen, met 24-uurs zorg en begeleiding. Vrijwel alle 

toekomstige huurders zijn afkomstig uit Kaag en Braassem. 

Van de overige appartementen zijn er 34 met voorrang 

verhuurd aan mensen die een sociale huurwoning in Kaag en 

Braassem achterlaten.

 In het kader van de verdergaande verbetering van 

de dienstverlening is MeerWonen overgestapt op een 

document management system (DMS). Vanaf dit jaar 

verloopt daarom veel communicatie met onze huurders 

digitaal. Ook het nieuwe woonruimteverdeelsysteem ZIG, 

dat eind maart 2019 in de regio geïmplementeerd wordt, 

biedt de mogelijkheid om meer digitaal af te handelen. Tege-

lijkertijd vinden we het belangrijk dat we onze (toekomstige) 

huurders kennen, daarom digitaliseren we sommige delen 

van het proces ook bewust niet. 

 We verwerken veel persoonsgegevens en de invoering van 

de nieuwe privacywet heeft het bewustzijn hierover vergroot. 

In 2018 zijn we druk bezig geweest met het voldoen aan de 

regelgeving met betrekking tot de AVG. Dit is echter geen 

afgerond proces en vereist continu de aandacht. Nu ons 

beleid en onze procedures zijn ingericht, richten we ons 

voornamelijk op het creëren van bewustzijn bij iedereen die 

bij en voor MeerWonen werkt.

 En last but not least zijn in het najaar van 2018 de 

prestaties van MeerWonen beoordeeld door een onaf-

hankelijke visitatiecommissie. Ze hebben gekeken naar de 

voornemens en prestaties over de periode 2014-2017. De 

uitkomsten worden in februari 2019 gepresenteerd aan de 

organisatie. Tijdens de stakeholdersbijeenkomst die voor 

de zomer plaatsvindt, zullen we de uitkomsten in breder 

verband bespreken.

Ook hebben we onze begroting en jaarplan voor 2019 weer 

opgesteld en wij presenteren u graag de samenvatting van 

de belangrijkste onderwerpen uit dit jaarplan. 

Hart op koers



Samen ‘hart  
op koers’
Samen met onze huurders
Wij hebben hart voor onze klanten en willen dat dit ook 

blijkt uit onze dienstverlening. We gaan daarom door met 

het continu meten van onze dienstverlening. Dit jaar gaan 

we ook onze telefonische bereikbaarheid onderzoeken. 

Daarnaast doen we elk jaar mee aan de Aedes Benchmark, 

het jaarlijkse onderzoek om de prestaties van corporaties 

onderling te meten en vergelijken. 

Naast deze onderzoeken vinden we het ook erg belangrijk om 

rechtstreeks van onze huurders te horen waar zij tegenaan 

lopen en wat ze van ons vinden. Daarom gaan we door met 

de bijbuurtbijeenkomsten die we elke maand organiseren 

in een buurt waar we woningen hebben. Ook ons jaarlijkse 

kopje koffie blijven we drinken. Deze bezoeken van twee 

medewerkers aan een willekeurige huurder worden door 

zowel hen en als onze medewerkers erg gewaardeerd.

Samen met onze stakeholders
Naast onze reguliere overleggen met Huurders MeerWonen 

(HMW) en de beide gemeenten organiseren we jaarlijks een 

stakeholdersbijeenkomst over specifieke thema’s. Dit jaar 

worden de uitkomst van het visitatietraject en de mogelijke 

aanpassing van onze koers belangrijke gespreksonderwerpen.

We gaan ook ons netwerk met lokale partners verder 

versterken. We merken namelijk dat meer nieuwe huurders 

dan voorheen een rugzakje hebben en hier willen we goed op 

in kunnen spelen.

Leefbaarheid
Met de invulling van de vacature voor een parttime wijkbe-

heerder is ons team wijkbeheerders uitgebreid. In overleg 

met hen en onze huurders gaan we kijken hoe we nog beter 

invulling kunnen geven aan hun rol. Bijvoorbeeld nog 

meer pro-activiteit bij het aanspreken van bewoners die 

het onderhoud aan hun tuin of het schoonhouden van hun 

portiek verwaarlozen. De signalen die wij krijgen tijdens de 

bijbuurtbijeenkomsten zijn hiervoor belangrijke input. 

Focus op verhuur
Zorgen voor en werken aan 
betaalbare woningen
Betaalbaarheid van onze woningen blijft voor onze huurders 

van belang. Daarom zorgen we dat ook onze nieuwbouw 

voor minimaal 70% bereikbaar is voor woningzoekenden 

met recht op huurtoeslag. Voor onze bewoners houden we 

zoveel mogelijk vast aan de gematigde huurverhoging die 

we de afgelopen jaren hebben gehanteerd. Over de precieze 

invulling overleggen we met onze huurdersorganisatie 

HMW. We verwachten in 2019 nieuw huurbeleid in te kunnen 

voeren, waarbij we de betaalbaarheid voor alle groepen 

die aangewezen zijn op een sociale huurwoning verder 

waarborgen. 

Ook vanwege de grote vraag naar sociale huurwoningen 

treden we streng op tegen misbruik, zoals hennepkwekerijen 

en het niet legaal bewonen van de woning, de zogenaamde 

woonfraude. Het afgelopen jaar hebben we een plan van 

aanpak geschreven waar we komend jaar actief mee aan de 

slag gaan.

Eind 2018 hebben we samen met de gemeente Oegstgeest, 

woningcorporatie Mooiland en de GGD Hollands Midden het 

convenant ‘Aanpak Schuldenproblematiek’ ondertekend. 

In Kaag en Braassem bestaat dit convenant al sinds 2017. 

Hiermee zoeken we, in samenwerking met andere partijen, 

naar manieren waarop we schulden of het verergeren van 

bestaande schuldenproblematiek en uiteindelijk zelfs  

huisuitzetting kunnen voorkomen. 

Met de gemeenten gaan we in 2019 kijken naar het effect van 

de decentralisatie van de zorg voor bijzondere doelgroepen. 

Tot nu toe werd, voor bijvoorbeeld daklozen, gewerkt 

met een opvang in een centrumgemeente. Maar dat gaat 

veranderen, gemeenten worden zelf verantwoordelijk voor 

de opvang. In overleg met de gemeenten gaan we kijken in 

hoeverre daar een rol voor ons is weggelegd en wat die rol 

dan is. Goed wonen vraagt soms meer dan alleen een goede 

woning.

Huisvesting statushouders
Voor huisvesting van statushouders geldt de taakstelling die 

elk jaar per gemeente door de overheid wordt vastgesteld. 

De totale taakstelling voor het eerste halfjaar van 2019 

bedraagt voor Kaag en Braassem 13 personen en voor 

Oegstgeest 11 personen.



Woonwensen in beeld
Senioren willen en moeten steeds langer zelfstandig wonen 

en zo lang men mobiel is gaat dat gelukkig meestal goed. 

In 2018 is in samenwerking met De Spil en Stiwo in Kaag 

en Braassem onderzoek gedaan naar wat mensen nodig 

hebben om langer zelfstandig thuis te wonen. De uitkomsten 

van dit onderzoek geven ons inzicht in de woonwensen 

van onze huurders van 65 tot en met 77 jaar en meer duide-

lijkheid over welke vragen er bij hen leven. Wij kunnen op 

basis van deze informatie bepalen waaraan onze nieuwe 

woningen moeten voldoen, om langer zelfstandig te kunnen 

wonen. Inmiddels zijn al 100 huurders van MeerWonen 

bezocht door een vrijwilliger van De Spil of Stiwo. Begin dit 

jaar zijn de resultaten bekend en bekijken wij wat wij hierin 

kunnen betekenen. Ook in Oegstgeest willen wij in 2019 een 

onderzoek onder senioren gaan uitvoeren. 

In de gemeente Kaag en Braassem wordt in opdracht van 

de gemeente, Woondiensten Aarwoude, de GEM  

Braassemerland en MeerWonen onderzoek gedaan naar de 

woningmarkt. De resultaten van dit onderzoek worden in 

het tweede kwartaal verwacht en door de gemeente gebruikt 

voor de nieuw op te stellen woonvisie. Voor ons vormt het 

input voor de herijking van ons ondernemingsplan. 

Bouwen van 
voldoende 
én duurzame 
woningen
Nieuwbouw op schema
De vraag naar sociale huurwoningen blijft groot. De wacht- 

en zoektijden in de regio en met name ook in de gemeenten 

waar wij actief zijn lopen op. Gezien de algehele spanning op 

de woningmarkt is het niet onze verwachting dat dit komend 

jaar zal veranderen. Wel leveren wij, door nieuwe woningen 

toe te voegen, een bijdrage aan het verminderen van dit 

probleem. Het komend jaar wordt een deel van de woningen 

van het project OpDreef in Braassemerland opgeleverd, 22 

om precies te zijn. Door deze woningen met lokaal maatwerk 

en gericht op doorstroming toe te wijzen, verwachten we 

ook in onze bestaande voorraad weer extra woningen vrij te 

krijgen voor woningzoekenden. Nieuw voor ons is de inzet 

van de EPV bij deze Nul-op-de-meter-woningen (NOM- 

woningen). In februari zijn de eerste 8 woningen opgeleverd.

Daarnaast werken we aan de verdere ontwikkeling van 

woningen in Op Dreef (Roelofarendsveen), de herstruc-

turering van De Kolk (Oud Ade) en de ontwikkeling van de 

locatie van de voormalige Gerardusschool (Oude Wetering) 

tot sociale woningen. Ook zijn we in gesprek met de ontwik-

kelaar van Westend in Roelofarendsveen over de mogelijke 

afname van sociale huurwoningen.

Duurzaamheid
Onze woningen gaan heel wat jaren mee en wij vinden het 

belangrijk dat ze kwalitatief goed blijven. In 2018 hebben we 

voor het eerst meegedaan aan de Aedes benchmark voor 

onderhoud en verbetering, hier gaan we in 2019 mee door en 

we kijken wat wij ervan kunnen leren. Onze eerste resultaten 

waren boven gemiddeld goed.

We blijven investeren in het bereiken van gemiddeld 

energielabel B voor ons hele bezit in 2020. Voor verder-

gaande investeringen in onze bestaande voorraad zijn we 

mede afhankelijk van de warmtevisies die de gemeenten 

de komende jaren op gaan stellen. We besteden ook meer 

aandacht aan onze voorbeeldfunctie. Zoals eerder vermeld 

zijn er zonnepanelen op het dak van ons kantoor geplaatst 

en in 2019 wordt ons wagenpark vervangen door bijna alleen 

maar elektrische auto’s.

De afgelopen jaren zagen we dat het imago van sociale 

huurwoningen langzaam verslechtert. Volgens ons zeker 

niet terecht en daarom laten we komend jaar (nog) meer 

zien wat we doen aan onderhoud en verbetering van onze 

huurwoningen. Zo worden onderhoudsactiviteiten onder de 

aandacht gebracht door het gebruik van informatieborden 

en zullen we ook in onze overige communicatie meer de 

nadruk hierop leggen. We hopen zo een bijdrage te leveren 

aan een gunstiger beeld van sociale huurwoningen. 



Wat zeggen 
de cijfers?
Alle hiervoor genoemde activiteiten vragen iets van onze 

organisatie. Een motto dat we hierbij hanteren is ‘You can 

do anything, but not everything’. We maken dus steeds de 

afweging of de organisatie dit nog aan kan en wat prioriteit 

heeft. 

Niet onbelangrijk is de vraag of wij bovenstaande activiteiten 

ook financieel kunnen uitvoeren. Los van onze eigen plannen 

en werkzaamheden blijven de administratieve lasten voor 

corporaties stijgen. Wij slagen er goed in de bedrijfslasten 

die wij als corporatie kunnen beïnvloeden laag te houden. 

We hebben daarom ook een A-score behaald in de Aedes 

benchmark. Daarnaast hebben we helaas ook te maken met 

bedrijfslasten die we niet kunnen beïnvloeden, zoals een 

aantal heffingen en belastingen. Deze zijn door de overheid 

aan corporaties opgelegd en de laatste jaren qua bedrag 

enorm toegenomen, zoals de verhuurdersheffing, onroerend 

zaakbelasting, vennootschapsbelasting en BTW. Ook dit 

jaar vloeit bijna 35% van onze inkomsten terug naar de 

overheid.

Jaarresultaat
Ons jaarresultaat over 2019 is begroot op een saldo van  

€ 1.8 miljoen voor de waardeverandering ( = de waarde van 

ons vastgoed bepaald o.b.v. de marktwaarde in verhuurde 

staat). Het geprognosticeerd resultaat over 2018 bedroeg  

€ 2.8 miljoen. De afname van het resultaat wordt voorname-

lijk veroorzaakt door het onderhoud aan, en de verduurza-

ming van, onze woningen. 

Waar bestaan de bedrijfsopbrengsten 
en -lasten van MeerWonen uit?
De kerntaak van onze corporatie bestaat uit het beheren en 

onderhouden van onze woningvoorraad. Onze opbrengsten 

bestaan bijna geheel uit huurinkomsten en de doorbere-

kende servicekosten Onze baten en lasten zijn hieronder 

uitgesplitst.

Postadres 

Postbus 150, 2370 AD, Roelofarendsveen 

Kantoor Roelofarendsveen 

Noordeinde 174, Roelofarendsveen

Kantoor Oegstgeest 

Gladiolenlaan 1A, Oegstgeest

Telefoon 

(071) 331 50 00

E-mail 

info@stichtingmeerwonen.nl

Website  

www.stichtingmeerwonen.nl

Uitgaven 2019
x € 1.000  % 

Afschrijvingen 145 1

Personeelskosten 2.341 10

Bedrijfslasten 1.405 6

Onderhoud 10.203 42

Servicekosten 933 4

Leefbaarheid 149 1

Rentelasten 2.965 12

Heffingen overheid 3.804 16

OZB, waterschap en verzekeringen 1.037 4

Vennootschapsbelasting 967 4

Totaal 23.949 100

Inkomsten 2019
x € 1.000  % 

Huuropbrengsten 24.629 96 

Vergoedingen/servicekosten 933 4 

Resultaat verkopen 78 0 

Overige opbrengsten 130 0 

Totaal 25.770 100
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