
Jaarplan 2018

”Leven is net als fietsen. Om je evenwicht te bewaren, moet je in beweging 
blijven.” Deze quote van Albert Einstein gaat ook op voor MeerWonen. Om te 
kunnen blijven doen wat we belangrijk vinden, moeten we in beweging blijven.  
De wereld om ons heen staat immers ook niet stil. Dat betekent niet dat we steeds 
maar alles anders doen. Wel dat we het belangrijk vinden om onszelf te blijven 
verbeteren. Daarbij hoort ook dat we af en toe toch even stilstaan bij wat we 
bereikt hebben om te bepalen hoe we verder gaan.

  Zo zijn we erg trots op onze A-score in de 

Aedesbenchmark voor het onderdeel Dienstverlening. We 

behoren hiermee tot de 30% best presterende corporaties 

op het gebied van dienstverlening! Dit betekent dat onze 

klanten meer dan gemiddeld tevreden zijn over onze 

dienstverlening. Ook hebben we een A-score behaald op het 

onderdeel Bedrijfslasten, wat betekent dat deze lager dan 

gemiddeld zijn voor corporaties in Nederland. 

  Daarnaast hebben we op het gebied van duurzaamheid het 

afgelopen jaar behoorlijke stappen gezet. We hebben ons 

beleid bepaald voor de komende jaren en gaan er hard aan 

werken om onze woningen comfortabeler en energiezuiniger 

te maken. We willen in drie jaar al onze woningen gemiddeld 

naar energielabel B brengen. 

  Vorig jaar is de grootschalige herstructurering van de 

wijk Buitenlust in Oegstgeest afgerond. We hebben 139 

woningen gerenoveerd en 61 nieuw gebouwd en daarbij 

is het oorspronkelijke karakter van de wijk zoveel mogelijk 

behouden. De woningen zijn bovendien duurzaam vernieuwd 

met oog voor comfort. Wij hebben een kort filmpje gemaakt 

over de wijk. Zie: www.stichtingmeerwonen.nl/projecten/

buitenlust

  Ook onze eigen organisatie blijft in beweging. Zo hebben 

we afgelopen jaar onder andere veel voorwerk verricht op 

het vlak van automatisering en de verdere digitalisering van 

onze dienstverlening. Als klantvriendelijke en praktische 

organisatie vinden wij het belangrijk om op verschillende 

manieren met onze huurders te communiceren. De 

toenemende aandacht voor de bescherming van de privacy 

is een belangrijke voorwaarde voor de wijze waarop we 

digitaliseren.

Natuurlijk hebben we ook onze begroting en ons jaarplan 

voor komend jaar weer opgesteld en graag presenteren we u 

hierbij een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen 

uit dit jaarplan.

Met hart voor onze klanten



Meer samen
Dienstverlening
‘Met hart voor onze klanten’ staat bovenaan dit jaarplan 

en we willen onze klanten ook graag zo goed mogelijk 

van dienst zijn. Dan hebben we het niet alleen over onze 

dienstverlening, maar ook over wat wij onze klanten bieden. 

Komend jaar gaan we dan ook door met het onderzoek 

naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Ons doel is 

om onze A-score in de Aedesbenchmark te behouden en 

verbeterpunten op te pakken. 

Daarnaast gaan we ook dit jaar op de koffie bij onze 

huurders en blijven we de bijeenkomsten ’Bijbuurten met 

MeerWonen’ organiseren. We gaan op een ongedwongen 

manier met elkaar in gesprek over de woning, de buurt of 

over MeerWonen. Met de bijeenkomsten willen we ook 

een bijdrage leveren aan het versterken van de onderlinge 

samenhang in de buurt of wijk. 

We horen graag van onze andere stakeholders of we de 

goede dingen doen en of we de dingen die we doen goed 

doen. Daarom gaan we jaarlijks in gesprek met onze stake-

holders, individueel of samen, over specifieke thema’s. Een 

keer in de vier jaar moeten we ons laten visiteren. In 2018 kijkt 

een onafhankelijk extern bureau wat we al goed doen en wat 

er nog beter kan. De uitslag geeft ons weer input voor het 

doorzetten van onze verbetering in 2019 en de jaren daarna.

Leefbaarheid
Wij vinden dat onze verantwoordelijkheid verder gaat dan 

alleen de woning. De rol van onze wijkbeheerders wordt 

intensiever en pro-actiever. Met dat laatste bedoelen we dat 

de wijkbeheerders niet alleen inspecteren, maar ook zelf 

klusjes doen. Daarnaast hebben ze ook een signalerende 

rol: het oppikken van signalen van eenzaamheid, vervuiling 

of dementie. Kortom, ze kijken naar het welbevinden van 

onze huurders. 

Focus op verhuur
Zorgen voor betaalbare woningen
Voor onze doelgroep is de betaalbaarheid van de 

woning van groot belang. We houden daarom vast aan 

de gematigde huurverhoging die we ook de afgelopen 

jaren hebben gehanteerd. We overleggen hier met onze 

huurdersorganisatie HMW over. Daarbij zorgen we 

ervoor dat minimaal 70% van onze woningen, die vrij 

komen voor verhuur, bereikbaar is voor mensen met 

recht op huurtoeslag. Toch hebben wij ook te maken met 

huurachterstand. Dit kan een signaal zijn dat er meer aan 

de hand is. Daarom werken we samen met de gemeenten 

aan het voorkomen van schulden. Hiervoor sluiten we 

convenanten schuldhulpverlening af met de gemeenten en 

andere betrokken partijen.

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 2018 

bedraagt voor Kaag en Braassem 20 personen en voor 

Oegstgeest 18 personen. Voor Kaag en Braassem is deze 

taakstelling al volbracht en in Oegstgeest is begin januari 

ook al de 1e statushouder gehuisvest. 

Woonwensen onder de loep
De komende jaren is er sprake van een sterke vergrijzing 

in onze gemeenten. Wij spelen hierop in door de bouw van 

levensloopbestendige woningen. Ook willen we graag weten 

wat de woonwensen van senioren zijn, zodat we hen een 

woning én de dienstverlening kunnen bieden die bij ze past. 

Dit onderzoek voeren we dit jaar uit in Kaag en Braassem, 

in samenwerking met de Driemaster en Woondiensten 

Aarwoude. Wij onderzoeken of we dit in Oegstgeest ook in 

samenwerking met een partner kunnen uitvoeren.

Dhr. en Mevr. Zandbergen



Bouwen aan 
een duurzame 
toekomst
Nieuwbouwprojecten in vogelvlucht
Wij spannen ons in om te zorgen dat er voldoende sociale 

huurwoningen zijn. In november worden 58 appartementen 

in het project De Oevers in Roelofarendsveen opgeleverd. 

Via de Stichting Wooninitiatief MOIER worden 13 

appartementen verhuurd. De overige 45 appartementen 

zullen via WoningNet verhuurd worden. 

Daarnaast werken we dit jaar verder aan de 

herstructurering van De Kolk, de ontwikkeling van de 

locatie van de voormalige Gerardusschool tot 29 sociale 

huurwoningen voor jong en oud en aan de realisatie van 8 

eengezinswoningen op de locatie ‘Op Dreef’ (voorheen De 

Akkers). Naar verwachting worden deze 8 woningen eind 

2018 opgeleverd. Daarna volgen meerdere bouwfases. In 

totaal bouwen wij 44 sociale huurwoningen in ‘Op Dreef’. 

Duurzaamheid
Woningen die we nu bouwen staan er naar alle 

waarschijnlijkheid over 50 jaar nog. Daarom besteden 

we ook bij nieuwbouw veel aandacht aan duurzaamheid. 

Omdat onze woningen vaak deel uit maken van een grotere 

ontwikkeling kunnen we dat niet alleen. In 2018 gaan we 

om die reden samen met de gemeenten de mogelijkheid 

onderzoeken om bij nieuwbouw verregaande eisen aan 

duurzaamheid van nieuwbouwwoningen te stellen. 

Bijvoorbeeld door te kijken of het mogelijk is om nieuwe 

wijken zonder gasaansluiting te laten bouwen.

Zoals al eerder aangegeven willen we in drie jaar al onze 

woningen gemiddeld naar energielabel B krijgen. Door 

energiebesparende maatregelen te koppelen aan geplande 

onderhoudswerkzaamheden maken wij ca. 450 woningen 

in drie jaar op efficiënte wijze energiezuinig, zonder de 

kosten hiervoor aan de huurders door te berekenen. 

Komend jaar verbeteren we van ongeveer 100 woningen 

de energieprestatie. Naast isolatie kijken we daarbij ook 

naar het aanbrengen van zonnepanelen. In 2018 kijken 

we ook verder vooruit. In 2050 moeten al onze woningen 

energieneutraal zijn. Hoe we dat gaan bereiken leggen we 

vast in een plan van aanpak ‘energieneutrale voorraad 2050’.

We nemen vanaf 2018 ook deel aan de Aedes 

benchmarkonderdelen Onderhoud & Verbetering en 

Duurzaamheid. Zo kunnen we onze prestaties vergelijken 

met andere corporaties en kijken waar we nog kunnen 

verbeteren.

Plaatsen van kozijnen en beglazing (hr++ glas) bij de woningen aan de H.P van der Poellaan in Rijpwetering



Wat zeggen  
de cijfers?
Niet onbelangrijk is de vraag of wij bovenstaande activiteiten 

ook financieel kunnen uitvoeren. Los van onze eigen plannen 

en werkzaamheden, hebben we namelijk ook te maken met 

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. 

Bijna 35% van onze inkomsten vloeit terug naar de overheid.

Jaarresultaat
Ons jaarresultaat over 2018 is begroot op een saldo van  

€ 2.594.000 voor de waardeverandering van de balanswaarde 

van ons verhuurde vastgoed. Het geprognosticeerd 

resultaat over 2017 bedroeg € 3.489.000. De afname van 

het resultaat in 2018 wordt veroorzaakt door verschillende 

factoren. We kopen koopgarantwoningen terug en zetten 

deze in de sociale huur, terwijl we nauwelijks nog woningen 

verkopen. Dit is een flinke onrendabele investering. We 

geven meer uit aan onderhoud en de verduurzaming van 

onze woningen. Ook worden wij weer geconfronteerd met 

hogere heffingen, voor 2018 € 600.000 hoger dan in 2017. 

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 doorberekende 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 2018
x € 1.000  % 

Afschrijvingen en waardeveranderingen 152   1

Personeelskosten 2.302 10

Bedrijfslasten 1.231   5

Onderhoud 8.152 37

Servicekosten 937   4

Leefbaarheid 135   1

Rentelasten 3.358     15

Heffingen overheid 3.609 16

OZB, waterschap en verzekeringen 1.011   5

Vennootschapsbelasting 1.260   6

Totaal 22.147 100

Inkomsten 2018
x € 1.000  % 

Huuropbrengsten  23.625 95

Vergoedingen/servicekosten 937   4

Verkopen  8   0

Overige opbrengsten 171   1

Totaal 24.741 100
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