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Deel 1 Terug- en vooruitblik van het 

bestuur 

2018 was het jaar van ‘doen’: meer dan ooit lag de nadruk op uitvoering. Met 

het ‘verhaal van Portaal’ brachten we focus aan in de uitvoering van ons 

ondernemingsplan. We richtten ons op duurzaamheid in brede zin, inclusiviteit 

van onze wijken en passend wonen. Een belangrijke ontwikkeling in 2018 was 

de toenemende druk op onze wijken door de instroom van kwetsbare 

groepen. Dit vraagt veel aandacht van onze medewerkers. We zagen in 2018 

ook dat onze vastgoedprojecten weer op gang kwamen, ondanks de druk op 

de markt. We zijn trots op de stappen die we in 2018  hebben gemaakt, terwijl 

we tegelijkertijd beseffen dat er nog ruimte voor verbetering is.  

1.1 Het ‘verhaal van Portaal’ 

In 2018 hebben we het ‘verhaal van Portaal’ verteld. Dat hebben we gedaan om meer focus aan te brengen in de 

uitvoering van onze strategie. Het is ook een opmaat naar een nieuw ondernemingsplan. Het ‘verhaal van Portaal’ 

onderkent allereerst het belang van onze basis. In een land waar 1,2 miljoen mensen in armoede leven, zijn 

betaalbare woningen ontzettend belangrijk. Naast betaalbaarheid is beschikbaarheid van cruciaal belang; in een 

stad als Utrecht bijvoorbeeld, wachten mensen gemiddeld ruim tien jaar op een sociale huurwoning. Ook in veel 

andere gebieden waarin wij werkzaam zijn, is de situatie nijpend. De derde pijler is kwaliteit: onze woningen 

moeten prettig en comfortabel zijn. Dit zijn zaken die voor alle corporaties van belang zijn; het is de basis van de 

sector. 

Daarnaast zijn er drie aspecten waarop we willen excelleren, waarop we onderscheidend zijn: we willen ten eerste 

dat mensen kunnen wonen in een woning die past bij het inkomen. Wie weinig verdient, betaalt minder; wie meer 

verdient, betaalt meer. Iedereen moet, met andere woorden, passend kunnen wonen. De tweede onderscheidende 

factor is duurzaamheid. Op dit vlak lopen we voorop en dat blijven we doen. Uiteraard heeft dit streven alles te 

maken met de energie- en klimaatproblematiek. Daarnaast is het een kwestie van rechtvaardigheid: de mensen 
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met de laagste inkomens wonen vaak in de minste huizen als het aankomt op isolatie. Als we nu niets doen, 

accepteren we dat de lasten van onze huurders in de nabije toekomst flink omhoog gaan. Het derde thema 

waarop we ons willen onderscheiden, is inclusiviteit. Steeds meer mensen vinden zonder ons geen plek om te 

wonen. Denk aan mensen uit de maatschappelijke opvang, instroom vanuit de ggz of mensen die naar Nederland 

zijn gevlucht en een verblijfsstatus hebben. Naast onze traditionele doelgroepen krijgen we steeds meer te maken 

met deze nieuwe, kwetsbare groepen. Dat vraagt van ons om nieuwe projecten te initiëren (gemengd wonen) en 

om extra de vinger aan de pols te houden in bestaande wijken en buurten.  

Het ‘verhaal van Portaal’ was in 2018 richtinggevend voor de uitvoering van ons beleid en dat zal in 2019 niet 

anders zijn. 

1.2 Wat bereikten we in 2018? 

Een belangrijk doel voor 2018 was om de executiekracht van de organisatie verder te vergroten: ervoor zorgen 

dat ambitieuze plannen snel ‘van papier’ komen, dat we ze uitvoeren. Dat is grotendeels gelukt. In het oog springt 

de aankoop in Leiden van ruim 900 woningen van Ymere. Deze corporatie wil zich terugtrekken uit Leiden. Omdat 

wij het belangrijk vinden dat deze woningen behouden blijven voor de sociale volkshuisvesting hebben wij de 

woningen van Ymere overgenomen. De overname betekende een grote operatie die we in december succesvol 

hebben afgerond. Daar zijn we trots op.  

Nog een belangrijk doel voor 2018 was het terugdringen van de leegstand. In een woningmarkt met veel 

woningzoekenden is het belangrijk dat woningen zo snel mogelijk beschikbaar komen voor huurders. Zo is er ook 

minder huurderving, wat financieel belangrijk is. Het aantal leegstaande woningen is verder gedaald naar 257 eind 

december, ten opzichte van 650 een jaar eerder. Met name in de regio’s Utrecht, Eemland en Arnhem nam de 

leegstand snel af. Onze woningen stonden gemiddeld (over heel 2018) 42 dagen leeg. Dat dit getal nog zo hoog 

ligt, komt doordat een aantal woningen begin 2018 al langere tijd leegstond. Soms heeft dat een goede reden, 

bijvoorbeeld omdat ze gebruikt worden als logeerwoning in renovatieprojecten. Maar de gemiddelde leegstand 

kan korter. We zijn op de goede weg. In de maand december 2018 is de leegstand al teruggelopen tot 25 dagen. 

Dat is iets hoger dan de beoogde zestien dagen leegstand. We gaan in 2019 verder met de aanpak van onze 

leegstand. 

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) voerde in 2018 een governance-audit bij ons uit. Daarbij is vooral gekeken 

naar het besluitvormingsproces en onze risicobeheersing. De Aw oordeelde daar positief over, daar zijn we blij 

mee. En hoewel we eind 2018 officieel ons visitatierapport nog niet ontvangen hadden, kunnen we inmiddels al 

wel constateren dat onze prestaties en de waardering ervan aanzienlijk beter zijn geworden. Dat geldt onder 
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andere voor de inzet van ons vermogen en onze governance. Door financieel scherp aan de wind te varen kunnen 

we zoveel mogelijk middelen inzetten voor onze volkshuisvestelijke doelen.  

Een belangrijk moment in 2018 was het afronden van ons scheidingsplan. Met de gemeente Utrecht kwamen we 

niet tot overeenstemming over de hoeveelheid niet-DAEB woningen. Het geschil is voorgelegd aan de Autoriteit 

woningcorporaties, die oordeelde dat de garanties die Portaal heeft gegeven over het aantal sociale 

huurwoningen voldoende zijn. Medio 2018 kregen we van de Aw definitief goedkeuring op ons 

scheidingsvoorstel en konden we de scheiding doorvoeren.  

 

Samen werken aan passend wonen 

We streven ernaar dat de woonlasten van onze huurders passen bij hun inkomen en gezinssamenstelling. Samen 

met andere corporaties zoeken we daarom een manier om de huur te laten meebewegen met de persoonlijke 

situatie. Dit past binnen de visie van ons ondernemingsplan, waarin we aangeven Huur op Maat graag opnieuw te 

willen invoeren. In 2018 deden we daarom een oproep aan de politiek om hier meer werk van te maken via het 

Manifest Passend Wonen. De reden ligt voor de hand: onze doelgroepen zien een groot deel van hun inkomen 

opgaan aan wonen. Daarnaast is er een groeiend tekort aan sociale huurwoningen; we vinden het daarom 

belangrijk dat onze woningen zo efficiënt mogelijk worden gebruikt: niet te groot, maar ook niet te klein. Wie  

meer verdient, betaalt ook meer huur; wie een laag inkomen heeft, betaalt minder. 

 

Betaalbaarheid blijft dus voor ons erg belangrijk. Onderzoek wijst uit dat er een groeiende behoefte is aan 

betaalbare woningen. Daarom kiezen wij ervoor minstens twee derde van onze woningvoorraad betaalbaar te 

houden (een huur die lager is dan 635 euro). Eind 2018 viel 82 procent van onze woningen onder die grens. 

Wij zien daarbij nog steeds de voordelen van onze invulling van de passendheidstoets: het tweehurenbeleid. 

Anders dan veel andere corporaties ‘labelen’ we onze woningen niet (zie ook deel 2). Hierdoor is voor onze 

doelgroep het maximale aantal sociale huurwoningen beschikbaar; iedereen heeft een gelijke kans op een goede 

en betaalbare woning, passend bij de gezinssituatie. We bevorderen zo ook gemengde wijken. 

Het tweehurenbeleid zien wij dan ook als een goede manier om schaarse woningen zo eerlijk mogelijk te 

verdelen. Tegelijkertijd zien we wel dat dit beleid, als gevolg van de sterk gestegen kosten van corporaties, onder 

druk staat.  

Ook andere maatregelen die we inzetten, dragen bij aan passend wonen. Denk aan het bevorderen van de 

doorstroming van senioren: met behoud van hun (lage) huur kunnen zij verhuizen naar een kleinere, maar beter 

passende woning.  
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Samen werken aan duurzaamheid 

 

Duurzaamheid vraagt niet alleen om acties voor de komende jaren, maar ook om een visie. Daarom heeft Portaal  

begin 2018 haar duurzaamheidsvisie vastgesteld. Deze visie verwoordt onze ambitie voor de langere termijn: een 

CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. De visie gaat niet alleen over onze woningen, maar ook over het 

duurzamer maken van onze organisatie, circulariteit in ons vastgoed en over klimaatadaptatie. Denk bij dit laatste 

bijvoorbeeld aan het nemen van maatregelen om meer water op te vangen in onze wijken (meer groen, minder 

stenen). Kortom: we kiezen als het gaat om duurzaamheid voor een brede aanpak. En we realiseren ons dat die 

alleen slaagt als we ook hier de samenwerking aangaan met andere partijen, zoals gemeenten, netbeheerders, 

energieleveranciers en huurders. Alleen dan bereiken we ons uiteindelijke doel: een CO2-neutrale woningvoorraad. 

Een mooi voorbeeld van die samenwerking is De Isolatie Uitdaging waarmee we in 2018 startten: een initiatief van 

Utrechtse corporaties waarbij de markt wordt uitgedaagd om goedkopere isolatieoplossingen te bedenken. 

Andere initiatieven die we namen om duurzaamheid te bevorderen, zijn Zonnig Portaal en Jouw Thuis. Zonnig 

Portaal is het plaatsen van zonnepanelen op appartementengebouwen. De energie wordt gebruikt voor 

gemeenschappelijke voorzieningen in de gebouwen. Ook op eengezinswoningen plaatsen we zonnepanelen. 

Jouw Thuis is een nieuw concept, waarbij huurders zelf kunnen kiezen in welke mate en op welke manieren zij hun 

woning willen verduurzamen. In 2018 werden ook nul-op-de-meterwoningen (Stroomversnelling) opgeleverd.  

Omdat duurzaamheid een van onze speerpunten is, kozen wij dit ook als thema voor de stakeholderbijeenkomst 

die we in november organiseerden. Hier gaf onder andere Diederik Samsom (voorzitter van de sectortafel 

Gebouwde omgeving) zijn visie op de duurzaamheidsopgave en de resultaten van de sectortafel. We merkten dat 

dit thema ook bij onze stakeholders leeft, wat ons vertrouwen geeft in de samenwerking. 

 

Op de valreep van 2018, half december, steunde het ledencongres van Aedes het Klimaatakkoord. Voor Portaal is 

dit akkoord een belangrijk gegeven; het sluit aan op onze visie.   

 

Samenwerken aan inclusieve buurten 

 

Het huisvesten van kwetsbare doelgroepen is een van onze kerntaken en hier zijn we goed in. Onder kwetsbare 

doelgroepen verstaan wij mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Bijvoorbeeld statushouders, mensen 

afkomstig uit de maatschappelijke opvang of ouderen. Steeds vaker ontwikkelen we daarvoor speciale projecten 

op het gebied van gemengd wonen. Hierin zijn we onderscheidend en succesvol. Begin 2018 organiseerde 

Portaal, samen met haar partners, een conferentie over gemengd wonen om de ervaringen te delen. Mooie 

voorbeelden zijn Majella Wonen en Place2BU in Utrecht. In 2018 kwamen daar nieuwe projecten bij. Met de 

aankoop van Meander in Nieuwegein en de tender voor de Cartesiusdriehoek in Utrecht voegen we nieuwe 
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gemengd-wonencomplexen toe. Voor al deze projecten geldt: het succes zit in de mix. Naast statushouders en 

mensen uit de maatschappelijke opvang wonen er starters op de woningmarkt, waaronder studenten. Zij 

doorlopen eerst een selectie: ze zijn betrokken en extra gemotiveerd om iets voor hun medemens te doen. 

Dat neemt niet weg dat het groeiende aandeel kwetsbare groepen in onze woningen veel aandacht vraagt, zodat 

de leefbaarheid van onze complexen en buurten overeind kan blijven. Hiervoor is in 2018 het programma 

Inclusiviteit gestart, waarin  we onze kennis en ervaringen bij de aanpak van deze opgave verder ontwikkelen en 

delen binnen de organisatie. 

 

Samenwerken aan tevreden huurders 

 

De tevredenheid van onze huurders vraagt aandacht. Deze is nog niet verbeterd, zo blijkt uit ons eigen 

huurdersonderzoek. Daarom zijn we begin 2018 een programma gestart: Huurder Centraal. In dit programma 

pakten we diverse zaken aan die van invloed zijn op de huurderstevredenheid; deze waren gericht op het 

versnellen van de afhandeling van vragen en klachten van huurders. Daar hebben we stevige stappen in gemaakt. 

We zijn daarnaast bezig met het vereenvoudigen van de organisatie. We gaan onze systemen, processen en 

procedures versimpelen, zodat onze medewerkers zoveel mogelijk energie in de huurder kunnen steken. De 

effecten op de tevredenheid van onze huurders zijn nog beperkt, maar we merken al wel dat het aantal klachten is 

afgenomen. We blijven hier ook in 2019 hard aan werken. 

 

1.3 Vooruitblik op 2019 

 

In 2019 bouwen we voort op het ’verhaal van Portaal’, dat de opmaat vormt voor ons nieuwe ondernemingsplan. 

Het wordt het jaar van het oogsten. Daarbij hebben we te maken met diverse ontwikkelingen in de samenleving, 

die invloed hebben op de uitvoering van onze werkzaamheden en het realiseren van onze doelen.  

Daarbij zien we momenteel dat onze kosten harder stijgen dan onze inkomsten, als gevolg van onder andere een 

verdere stijging van de bouwkosten en een grote stijging van belastingen en heffingen (zowel vanuit gemeente 

als Rijk). Om een duurzaam businessmodel te houden en ook op de lange termijn financieel gezond te blijven, 

moeten onze kosten uit de resultaten van onze exploitatie worden gedekt en niet uit leningen. Hierop zetten wij 

in 2019 al in. De ambitie is en blijft om scherp aan de wind te varen en onze maatschappelijke inzet zo hoog 

mogelijk te maken, maar wel binnen bovenstaand kader. 

 

Naast deze financiële opgave zien wij dat diverse maatschappelijke ontwikkelingen invloed hebben op onze 

werkzaamheden en bedrijfsvoering. We lichten hier een paar ontwikkelingen uit. 
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Passend wonen, ook voor lage middeninkomens 

 

We merken dat er veel aandacht is voor de positie van huishoudens met een laag-middeninkomen op de 

woningmarkt. Het wordt steeds duidelijker dat deze groep bijna niet aan een geschikte woning komt, zeker nu de 

woningmarkt in de steden steeds meer gespannen raakt. De markt pakt deze uitdaging (de bouw van woningen 

met een huur van 720 – 900 euro) onvoldoende op; de overheid doet weer steeds vaker een beroep op 

corporaties. Het tekort aan woningen voor huishoudens met een laag-middeninkomen heeft gevolgen voor de 

doorstroming. Daarom willen we voor deze groep een rol blijven spelen; in onze nieuwe portefeuillestrategie 

komt dit terug.  

 

Toenemende druk op onze buurten 

 

De druk op onze buurten blijft ook de komende jaren toenemen. Dit betekent dat we stevig moeten inzetten op 

beheer, om de leefbaarheid van onze buurten en complexen te borgen. Dit vraagt veel van onze medewerkers; de 

werkdruk neemt toe. Hier zullen we als organisatie een antwoord op moeten vinden, samen met onze partners in 

de wijk.  

 

Stijgende bouwkosten  

 

Mede onder invloed van de conjunctuur is de verwachting dat de woningmarkt gespannen blijft. Dat betekent 

voor ons dat bouwen duur blijft en dat er (te) weinig locaties beschikbaar komen. Dat maakt het moeilijker om 

onze doelen op het gebied van passend wonen en verduurzaming te behalen. Hogere kosten betekent 

eenvoudigweg dat we minder kunnen doen. Nog los van het feit dat het voor onze partners (denk aan 

bouwbedrijven) in deze arbeidsmarkt lastig is om de juiste mensen te vinden. Ons antwoord hierop is om 

langduriger samenwerkingsverbanden met onze partners aan te gaan. 

 

Sociaal Huurakkoord 

 

Eind 2018 werd het Sociaal Huurakkoord afgesloten tussen Aedes en de Woonbond. De gemiddelde huurstijging 

wordt gelijk aan de inflatie. Dit is in de lijn van Portaal: wij vragen aan onze doelgroep een inflatievolgende 

huurverhoging. Bij verduurzamende renovaties spreken de Woonbond en Aedes af dat de gemiddelde reële 

besparing op de energierekening hoger is dan de stijging in huur of servicekosten. 



ha 

 

 

 

11 

We kunnen ons vinden in het Sociaal Huurakkoord, omdat het de betaalbaarheid voor onze doelgroep borgt. In 

het Sociaal Huurakkoord is echter niets afgesproken over het verhogen van huren voor huurders die dit kunnen 

betalen, wat de gedachte is achter passend wonen.   

Het Sociaal Huurakkoord zal in 2019 worden vertaald naar wetgeving. We wachten dit af. We houden er echter 

rekening mee dat het Sociaal Huurakkoord op termijn de investeringsruimte van corporaties beperkt; hier zal de 

komende tijd een oplossing voor moeten worden gevonden. 

 

Conclusie 

 

We zien voor komend jaar weer voldoende uitdagingen! We ontwikkelen in 2019 en 2020 een nieuw 

ondernemingsplan, dat aansluit bij de huidige maatschappelijke opgaven voor Portaal. Het ‘verhaal van Portaal’ 

biedt daarvoor een goede leidraad. Belangrijke uitdaging daarbij is ook het op lange termijn financieel gezond 

houden van Portaal. De stijgende bouwkosten voor nieuwbouw en renovatie, de stijgende verhuurdersheffing, en 

belastingen; de kosten die voortvloeien uit de ATAD slokken een groot deel van onze inkomsten op. Deze kunnen 

wij niet voor volkshuisvestelijke doelen inzetten. We zullen daarom de komende jaren onze operationele 

kasstromen optimaliseren om onze maatschappelijke inzet, die wij op het huidige niveau willen houden, duurzaam 

te kunnen plegen. Want daar doen wij het voor: een prettige en leefbare woning en buurt voor onze huurders.  
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Deel 2 Maatschappelijke prestaties 

Huurders wonen het liefst bij Portaal: om die missie te vervullen werken we aan 

goede en betaalbare woningen in leefbare wijken. 

 

2.1 Prestatieafspraken met gemeenten 

 

In onze woningmarktgebieden maken we prestatieafspraken met de gemeenten en de huurdersorganisaties. 

Bijvoorbeeld over de omvang van de sociale voorraad, duurzaamheid, veiligheid en de huisvesting van 

bijzondere doelgroepen (zie ook tabel 1). In Bijlage 1 leest u per gemeente wat wij hebben bereikt. Daarbij is 

uiteraard niet alleen onze inzet belangrijk: onze prestaties hangen ook af van de samenwerking met onze 

partners. Deze samenwerking is essentieel. Als er in een gemeente bijvoorbeeld geen locaties beschikbaar zijn, 

kunnen wij onze afspraken voor nieuwbouw niet nakomen.  

Tabel 1 – Prestatieafspraken met gemeenten 

Gemeente Prestatieafspraak over 2018? Looptijd Nieuwe afspraken in 2019? 

Amersfoort Ja  Eind 2018 Ja (ondertekend in december 2018) 

Arnhem Ja Eind 2018 Ja (ondertekend in december 2018) 

Bunnik Ja Eind 2018 Ja (ondertekend in december 2018) 

Leiden* Ja (addendum o.b.v. het bod) Eind 2019 Ja (ondertekend in december 2018) 

Nieuwegein Ja  Eind 2018 Ja (ondertekend december 2018) 

Nijmegen* Ja Eind 2019 Ja (ondertekend in december 2018) 

Oegstgeest Ja Eind 2018 Ja (ondertekening in januari 2018) 

Rheden Ja Eind 2018 Ja (ondertekend in december 2018) 

Rozendaal 
Nee - Nee, nog geen woonvisie opgesteld, 

jaarlijks formeel overleg 

Soest Ja  Eind 2018 Ja (ondertekend in december 2018) 

Stichtse Vecht Ja Eind 2018 Ja (ondertekend in december 2018) 

Utrecht Ja Eind 2019 Ja (ondertekend in januari 2018) 

* De prestatieafspraken in Nijmegen en Leiden zijn in december niet in zijn geheel ondertekend door de huurdersorganisaties. 
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2.2 Onze doelgroep 

 

We vinden het normaal dat iedereen in Nederland een fatsoenlijk dak boven z’n hoofd heeft. Maar niet 

iedereen verdient genoeg om op de commerciële woningmarkt een woning te huren of te kopen. Voor die 

groep zijn wij er. Wij hebben woningen voor huishoudens met een laag inkomen: tot 36.798 euro (prijspeil 

2018). Daarnaast hebben we woningen voor mensen die net iets meer verdienen: tussen de 36.798 en 44.360 

euro (prijspeil 2018). Ook voor deze groep is het namelijk moeilijk om op de gewone woningmarkt een woning 

te vinden. Tot slot huisvesten we mensen met een bijzondere woonvraag. Denk aan ouderen of mensen met 

een beperking. Zij hebben behoefte aan een aangepaste woning of wonen bijvoorbeeld onder begeleiding. 

Ook deze woningen zijn er bijna niet op de commerciële woningmarkt. 

 

Tabel 2 – Wie zijn onze huurders* 

Inkomensgroep Stand eind 2018 Stand eind 2017 Verschil Doelstelling 2024 

Lage inkomens 76 procent 75 procent +1 procent 82 procent 

Middeninkomens 10 procent 10 procent  0 procent 10 procent 

Hoge inkomens 14 procent 15 procent -1 procent 8 procent 

* Het gaat om huurders van zelfstandige woningen. Bron: Doelgroepenmonitor 

Minstens 90 procent van onze sociale huurwoningen die wij verhuren via de woonruimteverdeling, gaat naar 

huishoudens met een laag inkomen. Het aandeel van huurders met een laag inkomen is in 2018 licht 

toegenomen. Dit komt doordat we woningen vooral toewijzen aan deze huishoudens. Hierdoor is het aandeel 

huishoudens met een hoog inkomen gedaald.  

Bijzondere doelgroepen 

Ouderen 

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Zij zijn voor ons geen bijzondere doelgroep: het zijn gewone 

huurders die naarmate ze ouder worden vaak kleiner willen wonen. Als het even kan in een woning waarmee je 

met een rollator goed uit de voeten kunt. Om ouderen te helpen zo’n woning te vinden, maken we in sommige 

gemeenten gebruik van een verhuis- of wooncoach. Samen proberen we een passende woning te vinden die niet 

duurder is dan de oude. Verder zorgen we ervoor dat onze nieuwbouw levensloopbestendig is. Ook bij renovaties 

is dit het uitgangspunt. 
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Mensen met een bijzondere woonvraag 

We hebben 151 personen vanuit de maatschappelijke opvang gehuisvest en 21 personen met een ggz-indicatie.  

Tabel 3 – Huisvesting vanuit maatschappelijke opvang (MO) en ggz 

Gemeente MO ggz 

Arnhem 16 2 

Nijmegen* 50 0 

Leiden 16 3 

Bunnik 0 0 

Nieuwegein 2 0 

Stichtse Vecht 2 0 

Utrecht 53 5 

Amersfoort 8 8 

Soest 4 3 

Totaal 151 personen 21 personen 

*In Nijmegen kunnen we geen splitsing maken tussen mensen die vanuit de maatschappelijke opvang komen en mensen die vanuit 

de ggz komen. De eerste groep is echter het grootst. 

We maken met sommige gemeenten WMO-afspraken over het investeren in toe-en doorgankelijkheid van onze 

complexen en woningen. We hebben complexen die we met voorrang aan mensen van 65 jaar of ouder verhuren. 

Vanuit de toolkit doorstroming bieden we de senioren een kortingsregeling aan. 
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Tabel 4 – Urgentie  

Gemeente  

Totaal 

huishoudens met 

urgentie 

Sociaal-medische 

urgentie 

Mantelzorgurgentie Stadsvernieuwings

-urgentie 

Arnhem 11 4 4 3 

Nijmegen 27 21 2 4 

Leiden 55 33 0 22 

Bunnik 6 5 0 1 

Nieuwegein 25 23 2 0 

Stichtse Vecht 14 14 0 0 

Utrecht 98 92 2 4 

Oegstgeest 4 3 0 1 

Amersfoort 40 40* 0** 0** 

Soest 15 14* 1** 0** 

Totaal 295 249 11 35 

*Aantallen zijn gebaseerd op onze eigen registratie (er zijn geen cijfers uit Woningnet beschikbaar). 

** Hierover is geen informatie beschikbaar. 
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De volgende tabel laat zien hoeveel statushouders wij hebben gehuisvest in relatie tot de gemeentelijke 

taakstelling. De gemeentelijke taakstellingen zijn voor onderstaande gemeenten behaald. 

Tabel 5 – Aantal gehuisveste statushouders in relatie tot de gemeentelijke taakstelling 

Gemeente 
Toaakstellin

g gemeente 

Taakstelling 

Portaal 

Gerealiseerd 

Portaal 

Gerealiseerd 

gemeente 

Taak behaald? 

Arnhem 177 35 17 66 Zie toelichting 

Nijmegen Onbekend 115 116 29 1 voorsprong 

Leiden 166 61 59 18 2 achterstand 

Bunnik 32 25 17 93 8 achterstand 

Nieuwegein 26 15 18 572 3 voorsprong 

Stichtse Vecht 102 60 54 Onbekend 6 achterstand 

Utrecht 559 161 119 Onbekend 42 achterstand 

Oegstgeest 16 1 0 Onbekend 1 achterstand 

Amersfoort 214 

Geen quotum 

vastgelegd 52 Onbekend Zie toelichting 

Soest 65 

Geen quotum 

vastgelegd  62 Onbekend Zie toelichting 

Totaal n.v.t. 535 514 n.v.t. n.v.t. 

 

Toelichting gehuisveste bijzondere doelgroepen 

We hebben 295 personen gehuisvest met een urgentieverklaring, bijvoorbeeld vanwege stadsvernieuwing of in 

verband met een sociaal-medische urgentie. Daarnaast hebben we 535 statushouders gehuisvest. Per gemeente is 

het beeld als volgt:  

• Arnhem heeft de afgelopen jaren meer statushouders gehuisvest dan volgens de taakstelling nodig was.  

• De gemeente Nijmegen komt uit op de totale taakstelling voor 2018. Wij huisvestten 116 statushouders 

in 39 woningen (21 gezinnen), één meer dan de oorspronkelijke taakstelling. 

• Portaal Leiden heeft de taakstelling dit jaar net niet gehaald, maar in januari 2019 zijn de laatste twee 

woningen alsnog geleverd. In Oegstgeest hebben we slechts twee complexen. Het is daar niet gelukt om 
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een statushouder te huisvesten. Onze woningen zijn nieuw en daardoor relatief duur en een 

parkeerplaats is verplicht. Een match is mede daardoor lastig.  

• We verwachten dat we in de gemeenten Bunnik, Stichtse Vecht en Utrecht begin 2019 de taakstellingen 

halen en de achterstanden hebben weggewerkt.  

• In Nieuwegein is de taakstelling ruimschoots gehaald, dankzij de inspanningen van een collega-

corporatie.  

Soest en Amersfoort vertaalden de gemeentelijke taakstelling niet door naar aantallen per corporatie. In Soest is 

er directe bemiddeling, in Amersfoort reageert de NVA (Centrum voor Integratie en Participatie) voor de 

statushouders. Daaronder bevinden zich ook AMA’s (alleenstaande minderjarige asielzoekers). Deze groep 

huisvesten wij groepsgewijs in eengezinswoningen. Begeleiding vindt plaats door een partij die de gemeente 

hiertoe aanwijst. Op het moment dat deze jongeren 18 jaar worden, bieden wij hen een andere vorm van 

huisvesting aan. Zij krijgen dan – ook weer in opdracht van de gemeente – begeleiding door een instelling. Grote 

eengezinswoningen bieden we op verzoek van de gemeente aan het COA aan voor grote statushoudersfamilies 

die het COA via een landelijke pool over het land verdeelt (en die dus nog niet zijn toegewezen aan de gemeente 

Amersfoort). Tot slot huisvesten we ook in Soest reguliere statushouders (geen AMA’s) en grote gezinnen via de 

COA-pool. 

2.3 Betaalbaarheid 

Betaalbaarheid is een belangrijke pijler van ons huurbeleid. Wij hebben daarbij de keuze gemaakt om de 

passendheidstoets uit te voeren via het tweehurenbeleid. De effecten daarvan hebben we in kaart gebracht. De 

extra ‘aftoppingen’ hebben ons in 2018 circa 404.000 euro gekost, in de vorm van lagere huurinkomsten. 

Tabel 6 – Aandeel sociale verhuur ten opzichte van het totaal aantal verhuringen 

Woningmarktregio Percentage sociale verhuur 2018 Percentage huurtoeslaggerechtigd 

Eemland 97,3 procent 76,0 procent 

Leiden 92,5 procent 77,8 procent 

Utrecht 98,3 procent 76,0 procent 

Arnhem 96,0 procent 86,8 procent 

Nijmegen 96,8 procent 84,1 procent 

Totaal 96,9 procent 79,3 procent 
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Huuraanpassing 2018 

Jaarlijks stelt de minister vast hoeveel de huur mag stijgen (zie tabel 7). Met het oog op betaalbaar wonen hebben 

wij in 2018 de huur voor de meeste huurders – in lijn met ons huurbeleid – slechts inflatievolgend verhoogd. 

Alleen bij de hoogste inkomensgroep hebben wij de huur extra verhoogd, via de zogeheten inkomensafhankelijke 

huuraanpassing.  

Tabel 7 – Huuraanpassing sociale huurwoningen 2018 

Bruto huishoudinkomen  

(belastbaar inkomen van alle 

huisgenoten bij elkaar) 

 Wettelijk maximale 

verhoging  

Huuraanpassing bij Portaal  

Lager dan € 41.056 per jaar  Huur < € 710,68 3,9 procent 1,4 procent 

 Huur > € 710,68 3,9 procent 0 procent 

Hoger dan € 41.056 per jaar  
Huur < 100% 

maximaal redelijk 
5,4 procent 5,4 procent 

 

Voor huurders van een vrijesectorwoning was de huuraanpassing 1,4 procent. 

 

2.4 Beschikbaarheid 
 

Onze woningvoorraad neemt toe door nieuwbouw en aankoop en neemt af door sloop en verkoop. In onze 

portefeuillestrategie (looptijd 2015-2024) streven we naar een omvang van rond de vijftigduizend zelfstandige 

woningen. Dit streven is gebaseerd op de verwachte demografische ontwikkelingen en het aandeel benodigde 

sociale huurwoningen dat daarbij past.  

Na een jarenlange daling groeide ons woningbezit in 2017 voor het eerst weer, dankzij een combinatie van meer 

nieuwbouw en minder verkoop. Deze groei zette in 2018 door: we bouwden nog meer woningen (503), 

verkochten er nog minder (94) en sloopten er slechts vijftien. Bovendien kochten we 909 woningen in Leiden van 

collega-corporatie Ymere, die we daarmee behielden voor de sociale huursector. Daarnaast namen we 21 

woningen die we eerder verkocht hadden onder voorwaarden (VOV) terug en namen deze in exploitatie als 

sociale huurwoning. Daarnaast komen er natuurlijk ook ‘gewone’ huurwoningen vrij die weer opnieuw verhuurd 

worden. 

Het aantal woongelegenheden eind 2018 bedroeg 53.178. Dat zijn er 1.300 meer dan aan het begin van het jaar. 

Dit is een mooi resultaat in tijden van krapte op de woningmarkt, en voor ons een teken dat de geplande 

productiecapaciteit nu echt op gang komt.  
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De tabel hieronder laat onze bezitstypering zien volgens de dVi (de Verantwoordingsinformatie). 

Tabel 8 – Bezitstypering van onze woningen 

Portaal 2018 2017 2016 2015 

Totaal woongelegenheden 53.178 51.878 51.645 52.021 

Totaal overig bezit 3.752 3.737 3.837 4.137 

Totaal 56.930 55.615 55.482 56.158 

     Mutaties     

Nieuwbouw woningen 503 426 110 283 

Nieuwbouw overig (parkeerplaatsen) 0 57 0 0 

Verkoop woningen -94 -168 -398 -569 

Verkoop overig (parkeerplaatsen en BOG) -24 -146 -89 -24 

Aankoop woningen 927 16 8 2 

Aankoop overig (kantoor t.b.v. woningbouw) 0 1 0 1 

Sloop woningen -15 -66 -132 -65 

Sloop overig (BOG) -3 -11 -2 0 

Overige mutaties 21 24 -173 71 

Totaal 1.315 133 -676 -301 

 

Nieuwbouw  

Opleveringen nieuwbouwhuurwoningen  

De nieuwbouw van huurwoningen verliep vorig jaar voorspoedig. Alles bij elkaar leverden we 503 nieuwe 

huurwoningen op. Over het algemeen haalden we de planningen. 

Tabel 9 – Nieuwbouw huurwoningen 

 Arnhem Eemland Leiden Nijmegen  Utrecht Totaal 

Begroting 40 80 0 241 72 433 

Realisatie 26 80 41 248 108 503 
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Opleveringen nieuwbouwkoopwoningen 

In 2018 bouwden we alleen in het Deltakwartier in Arnhem koopwoningen (20). De opgeleverde koopwoningen 

zijn allemaal verkocht. 

Tabel 10 – Nieuwbouw koopwoningen 

 Arnhem Eemland Leiden Nijmegen  Utrecht Totaal 

Begroting 20 0 13 0 0 33 

Realisatie 20 0 13 0 0 33 

 

Aankoop van woningen 

In 2018 kochten wij een zeer omvangrijke woningportefeuille aan: die van collega-corporatie Ymere in Leiden. 

Ymere wil uit deze stad vertrekken en zich concentreren op haar kernregio Amsterdam. Wij willen juist langjarig 

een flinke bijdrage aan de volkshuisvesting in Leiden leveren. De aankoop van 909 eenheden (voornamelijk 

woningen) is een van de grootste transacties uit onze historie. De woningen zijn hiermee voor lange tijd 

behouden voor sociale huisvesting. 

Daarnaast koopt Portaal woningen terug die verkocht zijn onder voorwaarden (VOV). Een deel van deze woningen 

gaat opnieuw de verkoop in, maar een aanzienlijk deel brengen we terug in de sociale sector.  

Starters Renteregeling 

Bij toepassing van de Starters Renteregeling schieten we bij verkoop van een woning voor een periode van tien 

jaar 20 procent van de hypotheeklasten van de koper voor. De koper betaalt deze voorgefinancierde rente alleen 

terug bij verkoop, als hij winst maakt op de verkoop. Eind 2018 maakten 294 (2017: 335) kopers gebruik van de 

Starters Renteregeling. Omdat de starters renteregeling een aflopende regeling is, hebben zich in 2018 geen 

nieuwe verstrekkingen voorgedaan. 

Verkoop sociale huurwoningen 

Met de opbrengst uit de verkoop van woningen financieren we de bouw van nieuwe woningen en werken we aan 

een portefeuille die past bij onze opgave. De verkoopstop die we in 2016 bekendmaakten, gold ook nog voor het 

grootste deel van 2018. We verkochten minder dan honderd woningen. Wel troffen we voorbereidingen om de 

verkoop in 2019 weer omhoog te brengen, nu de nieuwbouwopleveringen definitief aangetrokken zijn tot het 

gewenste niveau.  
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Door de sterk gestegen prijzen van koopwoningen ligt de opbrengst per woning een stuk hoger dan voorheen. 

Dat geld is echter hard nodig om ook de gestegen bouwkosten voor nieuwbouw te kunnen betalen.  

Tabel 11 – Verkoop huurwoningen 

 Arnhem Eemland Leiden Nijmegen Utrecht Totaal 

Begroting 19 10 11 31 51 122 

Realisatie 14 3 7 29 41 94 

 

Huurprijs van onze voorraad 

82 procent van onze zelfstandige huurwoningen behoorde eind 2018 tot de betaalbare voorraad (woningen met 

een huur tot aan de aftoppingsgrens van 640,14 euro). Dit is vrijwel gelijk aan het percentage in 2017 (83). We 

verwachten dat de omvang van deze voorraad ook de komende jaren ongeveer gelijk blijft. Dit komt onder 

andere door het tweehurenbeleid en onze invulling van de passendheidstoets. In de praktijk blijkt namelijk dat het 

overgrote deel van de verhuringen plaatsvindt aan huishoudens met huurtoeslag. Voor onze duurste woningen 

betekent dit dat de huur bij verhuring wordt afgetopt op de huurtoeslaggrens. Dit betekent dat de betaalbare 

voorraad stabiliseert en dat de betaalbaarheid voor onze huurders gelijk blijft. Het aandeel betaalbare 

huurwoningen voldoet door ons beleid ruim aan de eisen van onze portefeuillestrategie: we willen minimaal twee 

derde van onze woningen bestemmen voor mensen met een krappe beurs. 4,8 procent van onze woningen heeft 

een huurprijs boven de huurtoeslaggrens; deze woningen hebben we om mensen met middeninkomens te 

huisvesten. Deze zijn verwerkt in het splitsingsplan voor de DAEB-scheiding. De volgende tabel laat zien wat de 

huurprijs van onze zelfstandige huurwoningen is. 

 

Tabel 12 – Huurprijs van zelfstandige huurwoningen 

Betaalbaarheid van onze woningen 31 december 2018 1 januari 2018 

Goedkoop (minder dan € 417,34) 6.849 7.175 

Bereikbaar (tussen € 417,34 en  

€ 640,14) 

34.356 34.022 

Duur tot huurtoeslaggrens (tussen € 640,14 en € 710,68) 7.043 6.134 

Vrije sector (meer dan € 710,68)* 2.539 2.164 

Totaal 50.787 49.495 

*Een deel van de vrijesectorwoningen (40 procent) verhuren wij bij mutatie weer als sociale huurwoningen. De huidige huur is 

ontstaan door de inkomensafhankelijke huuraanpassing. 
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Nieuwe verhuringen  

In 2018 kregen 3.733 huurders een nieuwe woning. Dit aantal is inclusief de nieuwbouwwoningen, en het houdt 

een stijging in van 5 procent vergeleken met het voorgaande jaar. Dit betekent dat flink meer nieuwe huurders 

een woning hebben gekregen. 

 

Tabel 13 – Verhuringen naar huurcategorie 

Verhuringen Huurcategorie 

Gemeente 

Goedkoop 

< € 414,34 

Bereikbaar 

€ 414,34 – € 640,48 

Duur 

€ 640,48 – € 710,68 

Vrije sector 

> € 710,68 Totaal 

Amersfoort 42 310 43 13 408 

Arnhem 94 251 19 16 380 

Bunnik 2 33 3 3 41 

Leiden 59 347 20 24 450 

Nieuwegein 1 168 14 1 184 

Nijmegen 80  84 29 929 

Oegstgeest 0 6 1 2 9 

Rheden 0 0 0 0 0 

Rozendaal 0 2 0 0 2 

Soest 26 183 25 4 238 

Stichtse Vecht 2 166 22 6 196 

Utrecht 243 581 59 13 896 

Totaal 549 2.783 290 111 3.733 

 

2.5 Kwaliteit  

De duurzaamheid van onze woningen 

Duurzaamheid is een zeer belangrijk kwaliteitsaspect van onze woningen. Door onze woningen energiezuiniger te 

maken, slaan we twee vliegen in één klap: we dragen bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en we helpen 

onze huurders om wonen betaalbaar te houden: ze zijn minder geld kwijt aan energie. Ook worden de woningen 

comfortabeler. 
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Om aan te geven hoe energiezuinig woningen zijn, maken we gebruik van de Energie-index. Deze kwam in de 

plaats van het Energielabel. Hoe lager de Energie-index, hoe energiezuiniger de woning. De Energie-index is 

gebaseerd op 150 kenmerken van de woning; bij het Energielabel waren dat er maar tien. De nieuwe index geeft 

dan ook een beter beeld van de energiezuinigheid en laat beter zien hoe de woning zuiniger kan worden. De 

Energie-index telt mee voor de huurpunten en heeft dus invloed op de hoogte van de huur. We streven naar een 

gemiddelde Energie-index van 1,36 in 2021 (nu: 1,53).  

Tabel 14 – Gemiddelde Energie-index van onze woningen per woningmarktregio 

Energie-index 2018 2017 2016 

Arnhem 1,45 1,48 1,61 

Eemland 1,63 1,68 1,70 

Leiden 1,69 1,71 1,80 

Nijmegen 1,52 1,58 1,62 

Utrecht e.o.  1,45 1,48 1,59 

Totaal gemiddeld  1,53 1,57 1,65 

Doelstelling 2020 1,36 1,36 1,36 

 

De gemiddelde Energie-index is – met een daling van 0,04 – licht verbeterd ten opzichte van 2017. We liggen nog 

steeds op koers om 1,36 eind 2020 te halen. 

Stroomversnelling: vliegwiel in gang gezet 

In 2013 tekenden wij de deal Stroomversnelling om iets tot stand te brengen wat tot dat moment onmogelijk 

leek: een nul-op-de-meterwoning. Met dit doel werd een vereniging opgericht met vier aannemers en zes 

corporaties. Na vier jaar merkten we dat de vereniging haar stimulerende werking begon te verliezen. Om deze 

reden besloten de partijen de samenwerking in deze vorm eind 2017 te beëindigen. Maar dat betekent niet dat 

wij stoppen met nul-op-de-meter. Integendeel, we gaan er volop mee door. Om te beginnen ronden we de 

bestaande projecten af. Daarnaast blijven we nul-op-de-meter toepassen, zowel bij renovatie als nieuwbouw.  

Met de Stroomversnelling bereikten we het vliegwieleffect dat we wilden. We weten nu hoe we nul-op-de-meter 

kunnen realiseren en daarmee leerden we woningen gasloos te maken. Bewoners zijn positief: zij vinden de 

woningen comfortabel. Bovendien krijgen de meeste bewoners van een nul-op-de-meterwoning geld terug van 

de energieleverancier, waardoor de woonlasten ook nog eens lager uitvallen. 
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Om de renovatieconcepten voor nul-op-de-meter verder te brengen, is er nu een nieuwe vereniging, de Brede 

Stroomversnelling. Wij zijn daar lid van geworden. Deze vereniging houdt zich ook bezig met hoogbouw. Want 

juist op dat gebied zijn de ambities tot nu toe niet waargemaakt: het is nog niet mogelijk om voldoende energie 

op te wekken bij complexen met meer dan vier woonlagen. Vanuit diezelfde achtergrond sloot Portaal zich ook 

aan bij de Warmteversnelling, een Utrechts initiatief van Portaal en Eneco om via een warmtenet te voorzien in de 

warmtebehoefte in hoogbouwcomplexen. 

In 2018 hebben wij de volgende nul-op-de-meterwoningen opgeleverd:  

• Meijhorst te Nijmegen – 36 van de 132 woningen (de resterende 96 woningen leveren we in 2019 op). 

• Zwanenveld te Nijmegen (NOM Ready voor het warmtenet) – 71 van de 131 woningen (de resterende 60 

woningen leveren we in 2019 op).  

• Hobbemalaan in Soest – 50 van de 70 woningen (de overige 20 hebben we in 2017 al opgeleverd). 

 

Standaardkwaliteit 

In 2020 moeten onze woningen voldoen aan onze kwaliteitsstandaard. Dat betekent dat we onze woningen 

voorzien van dubbel glas, inbraakwerend hang- en sluitwerk, hr-ketels, mechanische ventilatie en wasmachine-

aansluitingen. We bereiken onze standaardkwaliteit via renovaties, planmatig onderhoud en niet-planmatig 

onderhoud (waaronder mutatieonderhoud). 

Dagelijks onderhoud 

Ons onderhoudsbedrijf VOC is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud. Er is 35,1 miljoen 

euro aan dagelijks onderhoud besteed, terwijl we 32,1 miljoen euro begroot hadden. Er is dus een overschrijding 

van 3,0 miljoen euro. 

Tabel 15 – Uitgaven aan onderhoud (VOC) 

Type onderhoud Realisatie Budget 

Klachtenonderhoud € 10,7 miljoen € 9,0 miljoen 

Keuken, douche en toilet mutaties  € 10,0 miljoen € 8,0 miljoen 

Mutatieonderhoud € 8,9 miljoen € 10,3 miljoen 

Contractonderhoud € 0,4 miljoen € 0,3 miljoen 

Kosten door gewijzigde regelgeving € 1,9 miljoen € 2,0 miljoen 

Totaal € 35,1 miljoen € 32,1 miljoen 
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De verschillen komen vooral doordat we meer keukens, douches en toiletten vervingen dan begroot (vooral in 

woningen uit de jaren tachtig). Bij het uitvoeren van onderhoud dat voortkomt uit klachten, zien we een toename 

van het aantal opdrachten tussen 500 en 5.000 euro. 

Renovaties 

Met renovaties verbeteren we de kwaliteit van onze woningen. In 2018 hebben we 522 woningen gerenoveerd. 

Dat zijn er bijna 50 meer dan in 2017, maar nog altijd bijna 300 minder dan we hadden begroot. De stijgende 

bouwkosten, onze energieambities (die projecten ingewikkelder en duurder maken) en de moeite die het kost 

draagvlak te verkrijgen, zijn de belangrijkste oorzaken van de vertraging. Uitstel betekent vaak geen afstel, maar 

wel een intensiever en langer traject. En dat zal de komende jaren niet anders zijn.  

Tabel 16 – Opleveringen renovaties regulier 

 Arnhem Eemland Leiden Nijmegen Utrecht Totaal 

Begroting 105 23 108 211 366 813 

Realisatie 0 76 116 106 224 522 

 

2.6 Leefbaarheid 

Waar is het meeste werk aan de winkel?  

Om je thuis te voelen is meer nodig dan een goede woning: ook de omgeving doet ertoe. Op allerlei manieren 

helpen we bewoners de leefbaarheid van de buurt op peil te houden of te verbeteren. Onze buurtbeheerders 

signaleren overlast of sociale problemen, helpen problemen in een complex op te lossen en ondersteunen 

bewoners die zelf hun woonomgeving willen verbeteren.  

Daarnaast is er budget om de leefbaarheid te bevorderen. Op basis van het Leefbaarheidsselectiemodel (LSM) 

bepalen we elke twee jaar hoeveel geld op welke plek nodig is. Dit doen we aan de hand van ons eigen 

klanttevredenheidsonderzoek en de Leefbaarometer van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. Het LSM laat zien in welke wijken het meeste moet gebeuren. Behalve voor het opstellen van 

onze eigen plannen, gebruiken we de uitkomsten van het LSM voor ons overleg met gemeenten. Aan de hand van 

het LSM onderscheiden we drie typen wijken:  

1. Thuiswijken: hier voelen bewoners zich thuis. Kijken of alles goed blijft gaan (schoon, heel en veilig), is 

meestal al voldoende (jaarlijks is er 25 euro per woning beschikbaar). 
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2. Kanswijken: hier gaat het minder goed, door de problemen aan te pakken is de kans op verbetering groot 

(jaarlijks is er 60 euro per woning beschikbaar). 

3. Bouwwijken: hier gaat het niet goed, er moet veel gebeuren. Samen met andere partijen (waaronder de 

gemeente) werken we aan een oplossing van de problemen (jaarlijks is er 95 euro per woning beschikbaar). 

 

Tabel 17 – Verdeling van ons bezit over thuiswijken, kanswijken en bouwwijken* 

 Aantal wijken Aantal zelfstandige woningen 

Thuiswijken 55 17.700 

Kanswijken 40 19.800 

Bouwwijken 23 9.800 

Totaal 118 47.300 

*Deze verdeling maken we elke twee jaar. Bovenstaande tabel toont de verdeling in 2017.  

 

Rapportcijfer tevredenheid leefomgeving 

Om te zien wat het effect van ons beleid is, monitoren we eenmaal per twee jaar de tevredenheid van onze 

huurders over hun leefomgeving.  

 

Tabel 18 – Tevredenheid leefomgeving per type wijk 

 2017 2015 2013 

Thuiswijken 7,2 7,2 7,2 

Kanswijken 6,6 6,8 6,7 

Bouwwijken 6,1 6,1 6,2 

Verdeling leefbaarheidsbudget 

In 2018 was ongeveer 2 miljoen euro beschikbaar voor leefbaarheid. Het gaat bijvoorbeeld om onze activiteiten 

om de buurt schoon, heel en veilig te houden, en om bijdragen aan initiatieven van huurders om hetzelfde te 

bereiken. De kosten voor onze HO’s zijn hierin niet meegenomen. Uiteindelijk hebben we in 2018 iets meer 

uitgegeven dan begroot, namelijk 2,3 miljoen euro. 
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Tabel 19 – Verdeling leefbaarheidsbudget over de regio’s 

Regio Realisatie 2018 Begroot 2018 

Eemland € 424.000 € 403.000 

Leiden € 348.000  € 283.000 

Utrecht € 790.000 € 704.000 

Arnhem € 207.000 € 189.000 

Nijmegen € 502.000 € 395.000 

Totaal € 2.271.000 € 1.974.000 

 

De leefbaarheidskosten zoals de tabel vermeldt, zijn de werkelijke (directe) leefbaarheidskosten over 2018, zonder 

verdere toerekeningen van overheadkosten. Dit in relatie tot BTIV art. 51. Hierin is opgenomen dat wij niet meer 

dan 127,39 euro per DAEB-eenheid aan leefbaarheid mogen uitgeven. In de functionele winst-en-verliesrekening 

die in de jaarrekening is opgenomen, worden naast deze out of pocket-kosten lonen en salarissen en een deel van 

de overige directe lasten aan leefbaarheid toegerekend.  

We doen niet aan sponsoring. Wel kunnen we een financiële bijdrage leveren aan activiteiten van organisaties die 

de leefbaarheid voor onze huurders vergroten.   

 

2.7 Dienstverlening 

Klantenservice: MijnPortaal vervangt telefoontje 

Onze klantenservice beantwoordde in 2018 ruim 238.967 telefoontjes, zo’n 2 procent meer dan het jaar ervoor. 

Digitaal contact neemt wederom met sprongen toe. Ruim 18.616 huurders hebben een MijnPortaal-account. 

Hiermee kunnen ze allerlei zaken regelen, zoals het betalen van de huur, het wijzigen van persoonlijke gegevens, 

het opzeggen van de huur en het doorgeven van reparatieverzoeken. Ook hebben onze huurders nu de 

mogelijkheid om langs digitale weg de huur op te zeggen. In de regio Nijmegen kunnen ze ook zelf hun 

inspecties plannen. Tot slot: via WhatsApp hebben we 20.126 verzoeken afgehandeld. 
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Tabel 20 – MijnPortaal  

Wat regelen huurders digitaal?  

Aangemaakte accounts 6.975 

iDEAL-betalingen 
8.515 

Verwerkte reparatieverzoeken 3.284 

Overstappen op automatische incasso 628 

Rekening wijzigen 587 

Klachten via MijnPortaal 749 

Aanvraag onderhoudsabonnement 334 

Overlastmeldingen 403 

Verhuurdersverklaring 320 

Huuropzegging 1.403 

 

Minder ontruimingen 

Een woning ontruimen: dat is echt het laatste wat we willen. Huurachterstand of illegale activiteiten (zoals 

hennepteelt) zijn de belangrijkste redenen voor ontruiming. Bij een huurschuld doen we er alles aan om tot een 

oplossing te komen. Zo nemen we in een vroeg stadium contact met de huurder op, om te bereiken dat hij de 

huur alsnog betaalt of om een betalingsregeling te treffen. In een aantal gemeenten werken we volgens een 

convenant om uitzetting te voorkomen. En bij gezinnen met kinderen is altijd overleg met de gemeente, politie, 

bureau Jeugdzorg en andere instanties. Zo proberen we alsnog te voorkomen dat mensen op straat komen te 

staan. Gelukkig lukt dat vaak ook, maar niet altijd. In 2018 hebben we 42 keer moeten ontruimen door een 

huurachterstand. 

 

2.8 Klanttevredenheid 

Op het Huurdersoordeel van de Aedes-benchmark scoren we een B. Dat is vergelijkbaar met de score van andere 

corporaties. Deze score is gebaseerd op de tevredenheid van onze huurders over de drie belangrijkste 

klantprocessen. Met het proces rondom reparatieverzoeken heeft de grootste groep huurders te maken. Daarom 

weegt dit ook het zwaarst mee in de eindscore. In 2018 behaalden we een 7,9 ruim boven het gemiddelde van de 

sector (7,5). Daarom verdienen we hiermee een A. Voor de dienstverlening rondom het opzeggen van de huur en 
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het achterlaten van de woning komt onze score precies overeen met het gemiddelde van de sector (7,4). Dat 

levert ons een B op. De waardering van nieuwe huurders is in 2018 iets teruggelopen tot een 7,3 en daarmee 

onder het gemiddelde van de sector beland (7,5). Met deze C-score zijn we niet tevreden. We merken dat onze 

nieuwe huurders voornamelijk kritisch zijn over onze dienstverlening rondom de oplevering van de woning. 

Hierbij geven huurders die hun woning anders kregen opgeleverd dat zij zelf verwachtten, substantieel lagere 

cijfers.  

We blijven deze drie processen maandelijks monitoren, omdat we de klanttevredenheid minimaal op dit niveau 

willen houden en die van nieuwe huurders willen verhogen. In onderstaande tabel zijn deze cijfers terug te vinden. 

Tabel 21 – Aedes-benchmark 2018 (Huurdersoordeel) 

 Portaal Sectorgemiddelde Positie Portaal 

 2018 2017 2016 2015   

Nieuwe huurders  

(weging 25 procent) 

7,3 7,5 7,6 7,1 7,5 

C 

Huurders met een 

reparatieverzoek  

(weging 55 procent) 

7,9 8,1 8,3 8,0 7,5 

A 

Vertrekkende huurders  

(weging 20 procent) 

7,4 7,5 7,5 6,7 7,4 

B 

Totaalscore huurdersoordeel 7,7 7,8 8,0 7,5 7,5 B 

 

Naast de klantprocessen die opgenomen zijn in het Huurdersoordeel van de Aedes-benchmark, meten we hoe 

tevreden onze huurders zijn over de dienstverlening van externe partijen die voor ons planmatig onderhoud of 

renovaties uitvoeren. Bij renovatie gebruiken we deze informatie om tijdens het project te kunnen bijsturen. Bij 

planmatig onderhoud zijn de uitkomsten waardevol bij de evaluatie van het project. Het totaaloordeel voor de 

dienstverlening in deze processen is in 2018 voor planmatig onderhoud 79 procent en voor renovaties 72 procent 

(doel: minimaal 75 procent). De tevredenheid wordt steeds uitgedrukt in een percentage van de huurders dat een 

7 of hoger geeft. De tevredenheid over renovaties scoorde in 2017 77 procent, in 2016 slechts 46 procent. 

Planmatig onderhoud scoorde in 2017 74 procent.  

Verder doen we ook elke twee jaar een grootschalig onderzoek op het gebied van klanttevredenheid (zie tabel 

22). We onderzoeken de tevredenheid over de woning, de leefomgeving en de algemene dienstverlening. Aan het 

meest recente onderzoek (2017) namen 7.520 huurders deel. 
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Tabel 22 – De tevredenheid van onze huurders* 

Welk rapportcijfer 

geeft u voor … 

2017 2015 Doel 

de kwaliteit van uw 

woning?* 

65,1 procent 74,1 procent 75 procent 

uw buurt? 64,8 procent 67,6 procent 70 procent 

het laatste contact 

met ons? 

67,0 procent 68,7 procent 75 procent 

*De tabel toont het percentage respondenten dat een rapportcijfer 7 of hoger geeft; in voorgaande jaren (2005-2015) vroegen we 

naar de algemene tevredenheid met de woning; in 2017 specifiek naar de kwaliteit van de woning. 

 

2.9 Samenwerking met belanghebbenden 

Huurdersorganisaties 

Hier volgt een greep uit de Portaalbrede onderwerpen die we het afgelopen jaar met de gezamenlijke 

huurdersorganisaties bespraken. 

Duurzaamheid 

In april en september 2018 organiseerden we informatiebijeenkomsten over het thema duurzaamheid. We 

besteedden bijvoorbeeld aandacht aan de duurzaamheidsvisie van Portaal, duurzaamheidsdilemma’s, lokale 

ontwikkelingen en de betekenis hiervan voor huurders. Ook bezochten we het renovatieproject Bloemstede in 

Maarssen, om met eigen ogen te zien hoe duurzaamheidsmaatregelen er in de praktijk uitzien. Tot slot 

informeerden we regelmatig onze huurders over de ontwikkelingen in het project Zonnig Portaal.  

Project ‘aansluitend verhuren’ 

Sinds september 2017 zijn we met een klankbordgroep van de huurdersorganisaties in gesprek over het project 

‘aansluitend verhuren’. Doel is om de gemiddelde leegstandsduur terug te brengen, met een gelijkblijvende of 

zelfs hogere klanttevredenheid. De klankbordgroep krijgt maandelijks een nieuwsbrief over de voortgang en 

iedere drie maanden praat het projectteam de klankbordgroep bij. De klankbordgroep kan ook tussentijds 

contact zoeken met de projectgroep. 

Huurdergericht renoveren 

Na uitvoerig overleg met de huurdersorganisaties is in februari 2018 het ‘kaderreglement sloop – renovatie – 

(groot) onderhoud’ vastgesteld. In vier werkbijeenkomsten hebben we daarna het proces voor groot onderhoud, 
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verbetering en nieuwbouw met elkaar besproken en kennis, inzichten en tips uitgewisseld. 

Zonnepanelen op eengezinswoningen 

De huurdersorganisaties hebben ingestemd met ons voorstel voor de verrekening van de bijdrage voor 

zonnepanelen op eengezinswoningen. Deze bijdrage betaalt de huurder via de niet-verrekenbare servicekosten. In 

2019 gaan we aan de slag met de invoering en doen we huurders naar verwachting de eerste aanbiedingen.  

En verder 

Naast de hierboven besproken thema’s hebben we over nog veel meer onderwerpen contact gehad met de 

huurdersorganisaties. Dit waren onder meer: digitale dienstverlening, doorstroming, passend wonen, onze 

meerjarenbegroting, de kwaliteit en de huurprijs van onze woningen, de Aedes-benchmark, het jaarverslag en de 

jaarrekening, het klanttevredenheidsonderzoek en de besluiten van de Raad van Bestuur. 

Overleg en contacten met andere belanghebbenden 

• We willen deel uitmaken van de lokale gemeenschap, voelen wat daar gebeurt en bijdragen aan lokale 

ontwikkelingen. Daarom nemen we deel in lokale en regionale samenwerkingsverbanden van 

woningcorporaties: Kr8 (Arnhem Nijmegen), STUW (stad Utrecht), RWU (regio Utrecht) en de 

gezamenlijke corporaties in Holland Rijnland (regio Leiden) en Eemland (regio Amersfoort/Soest).  

• We hebben veel contacten met de ambtenaren, gemeenteraadsleden en wethouders over de 

afgesproken prestaties en over andere onderwerpen. 

• Op lokaal niveau is er samenwerking met bijvoorbeeld zorgpartijen, kredietbanken en politie over 

onderwerpen die van belang zijn voor onze huurders. 

• We denken graag mee over de toekomst van onze sector en stellen onze kennis en kunde beschikbaar. 

Daarom zijn we lid van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, en maken we deel uit van De 

Vernieuwde Stad, een samenwerkingsverband van een aantal grote stedelijke corporaties. Verder nemen 

we deel aan Kennisplatform Corpovenista. Hierin verrichten dertien corporaties samen met Aedes 

onderzoek en wisselen ze kennis en ervaring uit. Op landelijk niveau maken we ook deel uit van de 

Groene Huisvesters, waarin we met collega-corporaties en Aedes ideeën ontwikkelen voor de 

verduurzaming van sociale huurwoningen. Ook zijn we lid van de Brede Stroomversnelling. 

• Tot slot zijn onze toezichthouders uiteraard ook belangrijke stakeholders; we hebben regelmatig contact 

met het WSW en de Autoriteit woningcorporaties.  
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Deel 3 – Bedrijfsvoering, organisatie en 

governance 

Portaal vaart scherp aan de wind om ons vermogen maximaal maatschappelijk 

in te zetten. Dit blijkt ook uit de 9 die we kregen voor inzet naar vermogen in 

de visitatie. We willen dit wel duurzaam blijven doen, wat maakt dat we strak 

sturen op onze kasstromen. Door de aanhoudende bouwkostenstijgingen 

staan de kosten van nieuwbouw, renovatie en onderhoud onder druk. Daar 

komt bij dat als gevolg van de ATAD en de stijgende verhuurdersheffing de 

belastingen en heffingen inmiddels ruim 2,5 van de 12 maanden huur 

opslokken. De wens voor betaalbare huren en het Sociaal Huurakkoord 

beperken de mogelijkheden om bij te sturen in de huren. Onze operationele 

kasstroom is voor nu voldoende en we beheren ons vermogen op een goede 

manier. Dat blijkt uit ons positieve jaarresultaat over 2018, maar ook uit de 

beoordeling door de Autoriteit woningcorporaties en het WSW. Ook onze 

financiële risicobeheersing is op orde. Om onze maatschappelijke inzet 

duurzaam op het huidige niveau vast te houden is het optimaliseren van onze 

operationele kasstroom de komende jaren noodzakelijk. 

 

3.1 Sturen op kasstromen en vermogen  

Het rendement dat we op ons vastgoed behalen, bestaat uit onze kasstromen: de huurinkomsten min de uitgaven 

die we doen, zoals onderhoud, beheer (denk aan personeelskosten en administratieve kosten) en belastingen. Dit 

wordt ook wel het rendement op ons vermogen genoemd. Dit rendement zetten wij in om maatschappelijke 

prestaties te realiseren. 
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Hoewel onze vermogenspositie in 2018 weer fors is toegenomen, het jaarresultaat is € 1,03 miljard, geven de 

kasstromen een ander beeld. Om duurzaam maximaal maatschappelijk te kunnen presteren, vinden wij het 

belangrijk dat we de instandhouding van ons bezit (renovatie, onderhoud) kunnen betalen vanuit de operationele 

kasstromen. Op dit moment financieren we nog een deel hiervan, iets wat we niet eindeloos kunnen volhouden. In 

de komende vijf jaar willen we dit evenwicht herstellen. De nieuwbouw financieren we met verkoop en vreemd 

vermogen. In de komende meerjarenbegroting 2020 – 2029 zal deze kasstroomambitie verder worden 

doorgerekend. 

Het jaarresultaat is vrijwel geheel tot stand gekomen door de toegenomen waardering van ons vastgoed, met 

name als gevolg van de sterke stijging van de huizenprijzen en de daling van de aanvangsrendementen in de 

beleggersmarkt. Deze waardestijgingen hebben nagenoeg geen gevolgen gehad voor de huren die we vragen. 

Wel hebben ze een belangrijk effect gehad op de stijging van de verhuurdersheffing. Er bestaat dus een verschil 

tussen de marktwaardering van ons vastgoed (het onderpand van ons vermogen) en de realisatiefactor hiervan 

(dat wat we er van terugzien) in onze kasstroom. In de volgende paragrafen geven wij hiervan een nadere analyse. 

 

3.2 Beoordelingskader en financiële meerjarenprognose 

Op 13 november 2018 hebben onze toezichthouders Aw en WSW een gezamenlijk beoordelingskader voor 

woningcorporaties gepubliceerd.  

In het beoordelingskader geven Aw en WSW gekwantificeerd aan welke financiële normen en indicatoren zij 

hanteren bij de eerste beoordeling van corporaties. Dit noemen we de externe normen. Bij de start betreft dit 

vooral de ICR (interest coverage ratio of rentedekkingsgraad), LTV (loan to value of schuld-waardeverhouding), 

solvabiliteit en dekkingsratio.  

In navolging van het beoordelingskader hebben wij de normeringen in ons RFBB (Reglement Financieel Beleid en 

Beheer) geactualiseerd. Er zijn nu normeringen voor zowel de DAEB- als de niet-DAEB-tak. Ook kennen wij een 

geconsolideerde (totaal)normering. We hanteren voor onze eigen bedrijfsvoering strengere normen dan Aw en 

WSW, om enige ruimte voor het opvangen van risico’s te houden in onze financiële sturing. Dit noemen we de 

interne normen.  

Vooruitlopend op het moment waarop het nieuwe beoordelingskader volledig van kracht wordt, hebben wij zowel 

onze jaarrekening 2018 als onze meerjarenbegroting 2019–2028 al aan deze normeringen getoetst. De 

uitkomsten – en daarmee de toets aan de externe en de interne normeringen – staan in de volgende tabel. 
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Tabel 23 – Financiële kengetallen 

Financiële kengetallen 
(Portaal) 2018* 2019** 2020** 2021** 2022** 2023** 

Externe 
normen 

AW/WSW 

Interne 
signaal 

waarde 
Portaal 

ICR 1,62 1,86 1,79 1,93 1,91 2,05 >1,4 >1,6 

Solvabiliteit beleidswaarde 40,7 36,0 38,1 37,5 36,0 35,9 >20 >23 

Loan to Value beleidswaarde 50,9 56,5 56,6 57,5 58,4 59,4 <75 <70 

Dekkingsratio (MW) 22,4 28,7 28,7 28,8 29,0 29,2 <70 <40 

         

Financiële kengetallen 
(DAEB) 2018* 2019** 2020** 2021** 2022** 2023** 

Externe 
normen 

AW/WSW 

Interne 
signaal 

waarde 
Portaal 

ICR 1,48 1,70 1,62 1,74 1,72 1,85 >1,4 >1,6 

Solvabiliteit beleidswaarde 42,9 38,7 40,8 40,2 38,8 38,7 >20 >23 

Loan to Value beleidswaarde 54,1 61,1 61,8 63,4 65,0 67,1 <75 <70 

Dekkingsratio (MW) 21,6 28,8 29,1 29,6 30,1 30,7 <70 <40 

         

Financiële kengetallen (niet 
DAEB) 2018* 2019** 2020** 2021** 2022** 2023** 

Externe 
normen 

AW/WSW 

Interne 
signaal 

waarde 
Portaal 

ICR 2,99 5,04 5,70 6,74 7,74 10,00 >1,8 >1,9 

Solvabiliteit beleidswaarde 58,7 60,0 63,8 66,5 70,4 74,2 >40 >23 

Loan to Value beleidswaarde 37,1 33,4 29,0 24,7 20,0 15,0 <75 <70 

Dekkingsratio (MW) 32,0 28,0 24,1 20,4 16,5 12,3 <70 <40 
 

* Kengetallen 2018: bepaald op basis van de jaarrekening 2018 

** Kengetallen 2019–2023: bepaald op basis van de meerjarenbegroting 2019–2028 

 

Wij voldoen aan alle externe normen, voor zowel de DAEB- als de niet-DAEB-tak. Als we kijken naar de interne 

normen, dan zien we dat de ICR in de DAEB-tak in 2018 knelt. Dit komt door incidentele transacties in het 

boekjaar 2018 (afkoop derivaten, uitvoering extra onderhoud en de aankoop van het Ymere-bezit). Dat maakt 

deze onderschrijding van de norm acceptabel. Verder voldoen wij aan alle interne en externe normen. Dat 

betekent dat we financieel scherp aan de wind varen. 
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3.3 Financieringsbeleid 

We streven naar zoveel mogelijk interne financiering. Dat betekent dat we onze investeringen (uitbreiding en 

vervanging) als eerste financieren met de vrij beschikbare liquide middelen (exclusief de liquiditeitsbuffer voor 

derivaten), verkoopopbrengsten en de positieve kasstroom uit exploitatie. Eventueel gebruiken we deze middelen 

ook om leningen af te lossen. 

We streven ernaar dat onze liquide middelen maximaal 10 procent van onze jaarlijkse huuromzet (inclusief 

servicevergoedingen) bedragen. In 2018 hebben we onze liquide middelen verder afgebouwd. Dit heeft een 

positief effect op onze toekomstige financiële ratio’s. 

Borgingsplafond WSW 

De Business Risks houden een beoordeling in van de bedrijfsrisico’s door het WSW aan de hand van 24 vragen. Zo 

wordt duidelijk of de corporatie voldoende in control is. Het WSW hanteert hiervoor een risicobeoordelingsmodel. 

De conclusie van het WSW is dat onze financiële positie voldoende robuust is. Het borgingsplafond is de 

maximale omvang van de geborgde leningenportefeuille. Onze geborgde leningenportefeuille bedroeg eind 2018 

circa 1,627 miljard euro (conform de jaarrekening 2018). Per jaareinde bedraagt de marktwaarde van de leningen 

circa 2,3 miljard euro, dit geeft een LTV van 30% op marktwaarde. Deze relatief hoge marktwaarde is het gevolg 

van de lange looptijden en relatief hoge rente. Begin januari 2019 stelde het WSW voor ons een borgingsplafond 

van 1,859 miljard euro beschikbaar. Het borgingsplafond is ruim voldoende om onze reguliere activiteiten in 2019 

te financieren.  

Derivatenportefeuille 

De wet- en regelgeving eist van ons dat we een liquiditeitsbuffer aanhouden om 200 bps rentedaling op te 

kunnen vangen. Ondanks de lage rente in 2018 hebben we het gehele jaar voldaan aan deze eis. Op basis van de 

huidige liquiditeitsbuffer waren we eind 2018 in staat om een renteschok van 258 bps op te vangen. De totale 

liquiditeitsbuffer bedraagt 91 miljoen euro. Deze bestaat voor 56 miljoen euro uit spaargeld en banktegoeden, 

voor 15 miljoen euro uit ruimte in kasgeldfaciliteit en voor 20 miljoen euro uit variabele hoofdsomleningen.  

De totale derivatenportefeuille bedraagt 775 miljoen euro (bruto hoofdsom), dit is 100 miljoen euro minder dan 

het jaar ervoor. Deze afname komt door het afkopen van twee swaps van 50 miljoen euro. Daarnaast zijn twee 

swaps van ieder 25 miljoen euro genoveerd en doorgezakt in een basisrentelening. De portefeuille bestaat nu nog 

voor 300 miljoen euro uit reguliere interest rate swaps, voor 200 miljoen euro uit gestructureerde derivaten, voor 

125 miljoen euro uit swaptions en voor 150 miljoen euro uit overige derivaten. De derivatenportefeuille is 

momenteel in control en de risico’s zijn beheerst. 
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Toezichtbelemmerende bepalingen 

Volgens de beleidsregels van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mogen er geen 

toezichtbelemmerende bepalingen in derivatencontracten staan. In 2018 zijn de resterende derivaten met een 

toezichtbelemmerende bepaling bij de betreffende bank gecombineerd in een vastrentende lening. Na de 

totstandkoming van deze ‘doorzakconstructie’ heeft Portaal geen derivatencontracten meer die een 

toezichtbelemmerende bepaling bevatten. We voldoen hiermee aan alle beleidsregels op dit gebied van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 

3.4 De waarde van ons vastgoed 

Naast de leegwaarde en de marktwaarde in verhuurde staat, presenteren we voor 2018 ook de beleidswaarde, een 

nieuw waardebegrip dat de Aw en het WSW hanteren.  

De leegwaarde geeft de verkoopwaarde vrij van huur op de reguliere woningmarkt weer. Deze waarde realiseren 

wij niet, aangezien ons vastgoed verhuurd is.  

De marktwaarde in verhuurde staat geeft letterlijk de marktwaarde van ons bezit in verhuurde staat (op de 

beleggersmarkt) weer.  

De beleidswaarde fungeert als brug tussen de fictie van de markt (maximalisatie van het rendement) en de ‘echte’ 

verwachting op basis van ons beleid: het nastreven van onze maatschappelijke doelen kost geld en gaat dus ten 

koste van winstmaximalisatie. Denk hierbij aan beleidskeuzes rondom de beschikbaarheid van voldoende 

huurwoningen (wat impliceert dat we deze niet verkopen, terwijl dat financieel gunstig zou zijn) en de 

betaalbaarheid van onze huurwoningen (wat betekent dat we bijvoorbeeld bij mutatie de huur slechts beperkt 

verhogen).  

Tabel 24 – Waarderingen van ons vastgoed  (x € 1 mln.) 

Regio Leegwaarde Marktwaarde Beleidswaarde 

Eemland                1.802                 1.389                   584  

Leiden                1.619                 1.159                   518  

Utrecht                3.843                 2.674                 1.193  

Arnhem                  792                   667                   314  

Nijmegen                2.001                 1.529                   652  

Portaal totaal              10.056                 7.418                 3.261  

    
% t.o.v. leegwaarde   74% 32% 

% t.o.v. marktwaarde     44% 
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Leegwaarde  

De woningmarkt in Nederland kent zeer grote leegwaardestijgingen. Juist ook in de gebieden waar Portaal actief 

is zijn groeipercentages van 10% per jaar op het moment geen uitzondering. Ook ons vastgoed kende in 2018 

een zeer sterke groei van de leegwaarde: deze steeg van € 170.579 (bijna 13%).,- naar € 192.357,- per woning. De 

sterkste groei deed zich in Leiden en Utrecht voor. Inmiddels is de totale leegwaarde van ons vastgoed 10 miljard 

euro.  

3.4.1 Marktwaarde in verhuurde staat 

Ook de marktwaarde in verhuurde staat van ons vastgoed is in 2018 fors gestegen. Dat komt vooral door de 

marktontwikkelingen. Onze vastgoedportefeuille bestaat voornamelijk uit woningen. Daarnaast hebben we een 

relatief kleine portefeuille bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed (BOG respectievelijk MOG), en een 

flink aantal parkeerplaatsen. 

Woningportefeuille 

De totale marktwaarde van onze woningportefeuille is met 16 procent gestegen (de verhuureenheden die zijn 

toegevoegd buiten beschouwing gelaten). De belangrijkste oorzaken zijn de stijging van de leegwaarden en de 

dalende rendementen waar beleggers op dit moment genoegen mee nemen (hetgeen een opwaarts effect op de 

waarde heeft). Alleen al hierdoor is de waarde van onze portefeuille met 923 miljoen euro gestegen. Inmiddels ligt 

de marktwaarde in verhuurde staat van onze woningen op gemiddeld 138.477 euro, een stijging met 19.000 euro 

ten opzichte van 2017.  

Door de hogere starthuren en handboekwijzigingen is 61 miljoen euro van de stijging van de waarde te verklaren 

en de toevoegingen (voorraadmutaties) zijn goed voor circa 167 miljoen euro waardestijging. De eerder 

genoemde leegwaardestijging en de daling van de disconteringsvoet hebben het grootste effect. De stijging van 

markthuren, WWS-punten en dergelijke zijn goed voor 82 miljoen euro stijging. De verplichtingen bij woningen 

op erfpacht (meerwaarde-afdracht) zijn gestegen en deze hebben daardoor een negatief effect op de 

marktwaarde (-/- 54 miljoen euro). Hogere leegwaarden leiden tot een hogere meerwaarde afdracht. Tot slot zijn 

er andere parameters die enige invloed op de waardeontwikkeling hebben gehad. 
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Tabel 25 – Verloop marktwaarde 2017 - 2018 (x € 1 mln.) 

 

Per deelportefeuille verschilt het beeld van de marktwaarde-ontwikkeling. In Leiden is de marktwaarde het sterkst 

gestegen. De overname van het bezit van Ymere betekende een forse toevoeging aan de voorraad.  Zonder die 

toevoeging is de waarde stijging in Leiden circa 17 procent. 

Tabel 26 – Waardestijging per deelportefeuille (x € 1 mln.) 

Regio 
Marktwaarde 

2017 
Reguliere 
mutaties 

Waarde 
mutatie 

Marktwaarde 
2018 

% Reguliere 
mutaties 

% waarde-
mutatie 

Eemland 1.178 17 194 1.389 1% 16% 

Leiden 906 101 52 1.159 11% 17% 

Utrecht 2.308 18 348 2.674 1% 15% 

Arnhem 587 1 81 667 0% 14% 

Nijmegen 1.251 32 246 1.529 3% 20% 

Portaal totaal 6.230 167 1.021 7.418 3% 16% 
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Marktwaarde per m2 

De ontwikkeling van de marktwaarde per m2 bij Portaal (figuur 1, oranje) ligt in lijn met die van de benchmark 

(grijs). Dat de m2-prijs iets onder de benchmark ligt, komt doordat de woningen van Portaal gemiddeld iets groter 

zijn dan die van de collega-corporaties. Daarnaast zorgt de grote vertegenwoordiging van woningen in de regio 

Amsterdam voor een relatief hoge m2-prijs in de benchmark. Per saldo is de waardeontwikkeling van onze 

portefeuille iets gunstiger dan de benchmark. 

Figuur 1 – Marktwaarde en waardeontwikkeling  

 

 

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed 

De positieve waardeontwikkeling van de portefeuille BOG-MOG komt nagenoeg geheel door de lagere 

disconteringsvoet, vergelijkbaar met de daling bij de woningenportefeuille (7,86 versus 8,35). Het aantal eenheden 

is met 44 gegroeid naar 1.074 en het oppervlak is met 1 procent gestegen tot 127.000 m2 verhuurbaar 

vloeroppervlak (VVO). De markthuren zijn nagenoeg gelijk gebleven.  

In Eemland is ons voormalig kantoor verbouwd tot 23 appartementen voor mensen met een verstandelijke 

beperking die begeleid wonen. Zonder die toevoeging is de waardegroei 7 procent in Eemland.  
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Tabel 27 – Waardering BOG-MOG per regio (x € 1 mln.) 

Regio 2018 2017 

Eemland                             37                     35  

Leiden                             39                     38  

Utrecht                             53                     51  

Arnhem                             39                     40  

Nijmegen                             17                     17  

Portaal totaal                           185                   181  

 

Niet-
woongelegenheden 
en  

Maatschappelijk Bedrijfs Zorg 

Parkeren Totaal 

parkeerplaatsen (x 
€ 1 mln.) 

vastgoed 
onroerend 

goed 
onroerend 

goed 

2018 18 42 81 44 185 

2017 17 39 78 47 181 

 

Parkeerplaatsen 

In de waarde van de parkeerplaatsen die we bezitten, is weinig veranderd. Het aantal eenheden is nagenoeg 

ongewijzigd. De totale waarde van de 3.089 parkeerplaatsen bedraagt nu 44 miljoen euro. 
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3.4.2 Beleidswaarde 

De beleidswaarde ligt het dichtst bij de waarde die we denken daadwerkelijk te realiseren, namelijk de waarde van 

het vastgoed als we ons beleid uitvoeren. In relatieve stappen ziet dit er als volgt uit. 

Tabel 28 – Van marktwaarde naar beleidswaarde (x € 1 mln.) 

 

▪ Stap 1 – beschikbaarheid: (vrijwel) alle complexen houden we in verhuur en blijven we exploiteren, in plaats 

van dat we ze doorverkopen. 

▪ Stap 2a – betaalbaarheid: lage huren door ons (streef)huurbeleid, we toppen af op de sociale huurprijsgrens 

en wijzen passend toe (volgens ons tweehurenbeleid waarbij huurtoeslagontvangers nooit meer betalen dan 

de aftoppingsgrens). 

▪ Stap 2b – betaalbaarheid: afdracht aan verhuurdersheffing op de sociale voorraad. 

▪ Stap 3 – kwaliteit: hier hebben we ons onderhouds- en kwaliteitsbeleid ingerekend, waarbij we staan voor een 

hogere kwaliteit dan gemiddeld op de markt bij dezelfde huur wordt bereikt. 

▪ Stap 4 – beheer: de hogere beheerkosten voor onze dienstverlening, onder meer door sociaal beheer en onze 

leefbaarheidsuitgaven, zijn ingerekend. 

Marktwaarde
Door-
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Beheer en
leefbaarheid

Aanpassingen
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Onze maatschappelijke bijdrage (het verschil tussen marktwaarde en beleidswaarde) is ongeveer 4 miljard euro. 

Het grootste deel hiervan betreft de betaalbaarheid (een combinatie van lage huren en de daardoor te betalen 

verhuurdersheffing). De rest bestaat uit het in bezit houden van woningen (in plaats van deze te verkopen), het 

hogere kwaliteitsniveau van woningen en de dienstverlening die wij als maatschappelijke organisatie bieden. 

Tabel 29 – Van marktwaarde naar beleidswaarde woningen per regio 

 

Per regio zien we een verschil in de hoogte van de marktwaarde en in de verhouding tussen markt- en 

beleidswaarde. Deze verschillen worden veroorzaakt door kenmerken van de woningvoorraad en van de 

woningmarkt. Duidelijk is dat in de beleidswaarde een nivellering plaatsvindt in waarde van het vastgoed. In 

krappere (duurdere) woningmarkten (Randstad) is dat effect nog wat groter dan in gebieden met een iets ruimere 

markt (zoals Arnhem en Nijmegen).  

Arnhem Nijmegen Utrecht Eemland Leiden

Stap 1 Beschikbaarheid 9.773 12.216 10.264 10.961 15.540

Stap 2a Betaalbaarheid (huur) 29.260 35.229 29.452 38.609 32.972

Stap 2b Bet.Verhuurderheffing 6.640 7.874 9.602 9.269 6.639

Stap 3 Kwaliteit 9.517 9.433 10.253 9.883 10.277

Stap 4 Beheer 15.050 12.583 16.882 17.445 15.807

Beleidswaarde 55.090 55.648 60.419 59.807 61.845

55.090 55.648 60.419 59.807 61.845 

15.050 12.583 
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3.5 Sturen op kasstromen en direct rendement 

Een structureel gezonde exploitatie van ons vastgoed is essentieel voor onze financiële continuïteit. In 2018 

hebben wij een positieve operationele kasstroom en een positief operationeel resultaat gerealiseerd. Het direct 

rendement bleef wel achter bij de verwachting.  Zoals hiervoor aangegeven is deze kasstroom evenwel 

onvoldoende om de instandhouding van ons bezit te financieren. Daarbij komt deze verder onder druk te staan 

door de aanhoudende stijging van onderhoudskosten, belastingen en heffingen en personeelslasten.  

Aangezien we in de Aedes Benchmark op bedrijfslasten een A scoren, zien we weinig ruimte in verdere reductie 

van de bedrijfslasten. Mede ook gezien de toegenomen werkbelasting van onze medewerkers in wijken en 

buurten als gevolg van de wijzigingen in de instroom. Dit maakt dat het actief sturen op rendement de komende 

jaren steeds belangrijker wordt om de kasstromen duurzaam gezond te maken.  

3.5.1 Sturen op kasstromen  

Om een beeld te geven van de wijze waarop de kasstromen zich vervolgens verhouden tot de inkomsten en 

uitgaven van onze verhuureenheden, introduceren wij het ‘huisjesmodel’ (de getallen wijken in geringe mate af 

van de getallen in de winst-en-verliesrekening, vanwege het verschil in definities). Voor 2018 komen we tot de 

volgende getallen (afgeleid van de enkelvoudige jaarrekening 2018). 

Figuur 2 – Het huishoudboekje op corporatie-niveau 
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Figuur 3 – Inkomsten en uitgaven vertaald naar maandbedragen bij een gemiddelde sociale huurwoning 

 

De inkomsten bestaan uit huur en overige inkomsten (vooral servicekosten, een beperkt deel 

energieprestatievergoeding EPV).  

▪ De huur bedroeg dit jaar bijna 336 miljoen euro, ofwel 536 euro per verhuurbare eenheid per maand. De 

huuropbrengsten kwamen 2,4 miljoen (0,7 procent) lager uit dan begroot. Dit is onder meer een resultaat van 

hogere huurderving (wat we met een uitgebreid actieplan aanpakken) en latere oplevering van 

nieuwbouwprojecten.  

▪ De overige inkomsten van ongeveer 16 miljoen euro (25 euro per verhuurbare eenheid per maand) dekken 

de kosten die we maken voor allerhande servicekosten, met name collectieve energie.  

 

De uitgaven kunnen we onderverdelen in vier hoofdposten: onderhoud, beheer, belastingen en rente. Ze ontlopen 

elkaar niet heel veel. Samen bedragen ze ruim 80 procent van de huurinkomsten. Het exploitatieresultaat steken 

we in het onrendabele deel op investeringen: we streven naar een meerjarig evenwicht hierin.  

▪ Onderhoud is onze grootste kostenpost, in 2018 ging het om 93 miljoen euro (149 euro per verhuurbare 

eenheid per maand). Dit bedrag valt in drieën uiteen: dagelijks onderhoud (reparatie en mutatie), planmatig 

onderhoud en overig onderhoud (hieronder valt onder meer onderhoud dat voortkomt uit wet- en 

regelgeving en uit ons streven om een bepaalde standaardkwaliteit te realiseren).  
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Goed nieuws is dat het planmatig onderhoud volledig volgens planning is uitgevoerd. Een tegenvaller zijn de 

stijgende kosten voor producten en arbeid, en de stijgende kosten als gevolg van aanpassingen die 

voortvloeien uit wetgeving.  

▪ Het beheer (75,5 miljoen euro, 121 euro per verhuurbare eenheid per maand) bestaat met name uit 

personeelslasten, ICT en huisvesting, en advies- en administratiekosten. De ontwikkeling van deze post houdt 

doorgaans gelijke tred met de inflatie. Met als kanttekening dat de administratieve lasten en onze inzet voor 

onze doelgroepen eveneens zorgen voor een stijging.  

▪ De belastingen en heffingen belopen inmiddels ruim 20 procent van de huuropbrengst (103 euro per 

verhuurbare eenheid per maand). Een derde van dit bedrag (22 miljoen euro) wordt lokaal via de WOZ 

geheven, twee derde gaat vooral via de verhuurdersheffing (40 miljoen euro) naar het Rijk. Tussentijds 

geïntroduceerde plafonds en tariefsverlagingen hebben een licht dempende werking, maar kunnen niet 

voorkomen dat deze kostenpost hard stijgt. Dat komt met name door de ontwikkeling van de leegwaarde. 

We hadden in 2018 een meevaller als het gaat om de verhuurdersheffing. Investeringsprojecten in 

Amersfoort en Utrecht leidden tot toekenning van een vermindering van circa 4,7 miljoen euro (op grond van 

de Regeling Vermindering Verhuurdersheffing). Onze rentekosten zijn zeer stabiel. Deze post bedraagt 73 

miljoen euro per jaar, 117 euro per verhuurbare eenheid per maand. Ons treasurybeleid zorgt voor de 

beschikbaarheid van geld tegen de laagst mogelijke kosten.  

▪ Het exploitatieresultaat bedroeg in 2018 45 miljoen euro (73 euro per verhuurbare eenheid per maand), goed 

voor een ICR van 1,5 voor geheel Portaal. We voldoen hiermee (net) aan onze interne signaalwaarde, zie ook 

paragraaf 3.2.  

 

We investeren (deels onrendabel) in renovaties en nieuwbouw. Omdat investeringen (gedeeltelijk) ook waarde 

toevoegen, kunnen we deze voor een deel financieren met nieuwe leningen. Een aanzienlijk deel moeten we 

echter met eigen vermogen financieren. Hiervoor gebruiken we twee kasstromen: het exploitatieresultaat voor 

renovaties, en de verkoopopbrengst voor nieuwbouw.  

▪ Aan renovaties gaven we in 2018 51 miljoen euro uit. Dit werd grotendeels gedekt door het 

exploitatieresultaat (45 miljoen euro). Het restant konden we uit eigen middelen financieren. Een 

kanttekening hierbij is dat door een aantal tegenvallers in de voorbereiding en uitvoering we bij lange na niet 

alle geplande renovaties konden uitvoeren. Als dat wel het geval was geweest, was het exploitatieresultaat te 

laag geweest en hadden we aanzienlijk moeten bij lenen. Daarom werken we zowel aan de verbetering van 

het exploitatieresultaat als aan de verbetering van de uitvoeringskracht bij renovaties. Dit is een forse 

uitdaging. 
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▪ De nieuwbouw verliep in 2018 voorspoedig: het aantal opleveringen lag zelfs hoger dan gepland. We gaven 

hier 36 miljoen euro aan uit. Dit werd gedekt door een verkoopopbrengst van 27 miljoen euro, aangevuld 

met eigen middelen en een extra lening. We streven naar een nieuwbouwportefeuille van zo’n 75 miljoen 

euro per jaar: ook hier staan we nog voor een flinke uitdaging, zowel logistiek als financieel.  

▪ De aankoop van het bezit van Ymere in Leiden kostte ons in 2018 99 miljoen euro. Deze eenmalige 

investering werd betaald uit ruimte in eigen reserves, aangevuld met een extra lening. 

▪ In 2018 leenden we 69 miljoen extra om bovenstaande investeringen te kunnen doen.  

 

3.5.2 Sturen op direct rendement  

Om de financiële continuïteit van onze organisatie te waarborgen, is het nodig een voldoende direct rendement 

op de exploitatie van ons vastgoed te realiseren. De opbouw van het rendement is in de paragrafen hiervoor 

beschreven. 

Voor 2018 was ons doel een direct rendement van 2,36 procent. Per saldo is 2,3 procent gerealiseerd. Omdat de 

investeringen in renovaties eveneens achterbleven op de begroting, was dit jaar toch sprake van een positieve 

kasstroom. Op termijn moet het rendement voldoende blijven om de renovaties te kunnen financieren.  

 

Tabel 30 – Realisatie direct rendement per regio  

 Realisatie 2018 Begroot 2018 Realisatie 2017 

Eemland 2,41% 2,55% 2,9% 

Leiden 2,11% 2,06% 2,6% 

Utrecht 2,27% 2,44% 2,8% 

Arnhem 2,92% 2,43% 3,5% 

Nijmegen 2,11% 2,21% 2,6% 

Totaal 2,30% 2,36% 2,8% 
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3.6 Verwachting 

Voor nu is onze financiële positie goed, daar zijn we trots op. In 2018 hebben wij laten zien dat wij ons vermogen 

en onze kasstromen durven in te zetten om maatschappelijke prestaties te realiseren. Dit doen wij vanuit een 

gecontroleerd en robuust raamwerk van financiële risicobeheersing. We realiseren ons echter ook dat de 

financiële positie van corporaties – ook die van Portaal – in de nabije toekomst precairder wordt. De financiële 

ontwikkelingen werken niet in ons voordeel. 

De huren liggen langjarig op een laag niveau en de ruimte voor een huurstijging wordt beperkt door een aantal 

factoren: de afspraken in het Sociaal Huurakkoord rondom de jaarlijkse huuraanpassingen, de regelgeving en 

onze eigen ambities op het vlak van passend wonen en betaalbaarheid. Prijsstijgingen in de bouw werken direct 

door in de kosten van onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Ook regelgeving op de gebieden veiligheid en 

klimaat heeft invloed op de kosten voor onderhoud: de kans dat deze hierdoor stijgen, is groot. Tevens worden 

wij vanuit de (Rijks- en lokale) overheid geconfronteerd met jaarlijks stijgende belastingen en heffingen. Onze 

ambities rondom duurzaamheid vragen forse investeringen, waarvan we de rekening maar beperkt willen en 

kunnen neerleggen bij onze huurders. De situatie op de woningmarkt schreeuwt om extra nieuwbouw. Maar er is 

een gebrek aan locaties, de grond- en bouwprijzen stijgen, terwijl de duurzaamheidseisen steeds hoger komen te 

liggen. Al die extra kosten kunnen wij niet in de huur doorberekenen. Dat maakt nieuwbouw ook financieel lastig 

haalbaar te krijgen. En dat heeft gevolgen voor de toekomstige beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van 

onze woningen. Wij staan voor onze doelstellingen, maar om deze te kunnen blijven realiseren moeten we onze 

financiële continuïteit waarborgen. En de uitdagingen op dit gebied liegen er niet om. Volledig inzicht in kosten 

en opbrengsten, sturing op elk onderdeel van onze kasstromen en ons rendement, maar vooral ook een werkelijk 

wederkerige samenwerking met de lokale en Rijksoverheid op het gebied van locaties, eisen en regelgeving en 

financiële ruimte: dat zijn de randvoorwaarden om de uitdagingen voor de komende jaren te kunnen aangaan.  
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3.7 Medewerkers en organisatie 

Met het ‘verhaal van Portaal’ geven we aan waar we voor staan, wat we willen 

bereiken en wat we daarvoor inzetten. Competente medewerkers en een 

flexibele, innovatieve organisatie zijn daarbij essentieel. In 2018 hebben we 

daarom veel gedaan aan de ontwikkeling van onze medewerkers en de 

verbetering van de organisatie. Vanuit het perspectief ‘de huurder centraal’ lag 

de focus op resultaatgericht werken, het nemen van verantwoordelijkheid, het 

samenwerken in een netwerkorganisatie, talentontwikkeling van en interne 

mobiliteit en flexibiliteit.  

Werkstijl: de weg naar zelfsturing  

Met het programma Werkstijl werken we aan de verdere ontwikkeling van onze netwerkorganisatie; we willen een 

organisatie waarin collega’s elkaar goed weten te vinden en slagvaardig werken. Een organisatie waarin collega’s 

zich individueel en als team verantwoordelijk voelen voor hun eigen resultaat, het teamresultaat én het resultaat 

van de gehele organisatie. 

In 2018 hebben we doorgewerkt met zeven kopgroepen die experimenteerden met de verschillende elementen 

van zelfsturing en zelforganisatie. Met als doel om eind 2018 deze ervaringen toe te passen op de gehele 

organisatie. Daarnaast hebben we teams begeleid om te komen tot rolvolwassenheid en een betere 

samenwerking. Medio 2018 hebben we, na een tussenevaluatie, de focus van het ontwikkeltraject van Werkstijl 

bijgesteld naar een meer on the job-gerichte aanpak. Hierbij bevorderen we – langs de lijn van de inhoud – veel 

meer de samenwerking tussen teams. Ze gingen aan de slag met vier concrete casussen waar het in de 

samenwerking regelmatig stokt. Op weg naar de start van een leiderschapstraject dat management begeleidt om 

situationeel teams aan te sturen en integraal besluiten te nemen. Tegelijkertijd was er continue aandacht voor de 

ontwikkeling van de afzonderlijke teams binnen geheel Portaal. 

Medewerkersonderzoek 

In oktober hebben we een uitgebreid medewerkersonderzoek gehouden. In tegenstelling tot voorgaande keren 

deed nu ook ons onderhoudsbedrijf VOC mee. De verbetering van onze ondersteunende (ICT-)systemen, de 

samenwerking tussen de verschillende bedrijfsonderdelen en de als hoog ervaren werkdruk zijn belangrijke 
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aandachtspunten. Zowel binnen alle teams als op het niveau van de organisatie zijn we met deze punten aan de 

slag gegaan. We doen dat via het programma Werkstijl, ons hrm-beleid en andere projecten en programma’s op 

het gebied van bijvoorbeeld leiderschapsontwikkeling en bedrijfsvoering.   

Strategisch hr-plan  

We hebben een strategisch hr-plan 2015-2020, met als pijlers goed werkgeverschap, goed werknemerschap en 

duurzame inzetbaarheid. Dit plan benoemt uiteenlopende thema’s die de vormgeving van onze organisatie 

ondersteunen en de ontwikkeling, inzetbaarheid, arbeidsvoorwaarden en het werkplezier van onze medewerkers 

faciliteren. We noemen een aantal voorbeelden:  

 Samen met de ondernemingsraad hebben we het beleidsplan Flexibiliteit en zekerheid ontwikkeld. In de 

kern komt dit erop neer dat we de organisatie voortdurend willen ontwikkelen, in plaats van periodiek 

reorganiseren, dat we medewerkers vroegtijdig faciliteren bij hun ontwikkeling en mobiliteit en dat we 

een vangnet bieden als we van een medewerker afscheid moeten nemen en we hem of haar niet kunnen 

helpen via het principe ‘begeleiden van werk naar werk’.  

 Het mobiliteitsbureau, waarin boventallige medewerkers werden ondersteund naar ander werk, is 

overgegaan in een loopbaanadviesbureau; medewerkers kunnen hier in iedere fase van hun loopbaan 

terecht voor advies en ondersteuning bij opleiding en ontwikkeling, en voor mobiliteitsvragen. 

 We zijn verdergegaan met strategische personeelsplanning en een programma  

talentontwikkeling. Hierbij hebben we ook de kritische functies binnen de organisatie in beeld gebracht 

om ervoor te zorgen dat deze posities bij vertrek van medewerkers goed bezet blijven.  

 We bevorderen interne mobiliteit, zowel horizontaal als verticaal. Dit biedt (carrière)kansen aan 

medewerkers en bevordert de flexibiliteit van de organisatie. Medewerkers krijgen een stimulans om deel 

te nemen aan programma’s en projecten en hebben de mogelijkheid tijdelijk over te stappen naar 

andere posities. Op die manier kunnen ze hun eigen mogelijkheden en talenten ontdekken.      

 In samenwerking met het programmateam Werkstijl hebben verschillende teams geëxperimenteerd met 

de cyclus van plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Ze hebben met name gekeken naar 

de mogelijkheden om de statische serie van drie gesprekken te vervangen door continue feedback, en 

naar een andere manier van belonen. De experimenten dragen bij aan de ontwikkeling van een wezenlijk 

andere cyclus die we meer willen richten op ontwikkeling (toekomst) dan op beoordeling en beloning 

(achteraf).   

 Waar de ontwikkeling en doorstroom van medewerkers centraal staat, stellen we ruim voldoende 

opleidingsbudget ter beschikking (op centraal, afdelings- en individueel niveau). En daar wordt goed 

gebruik van gemaakt, evenals van een uitgebreid instrumentarium waarmee medewerkers 
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(zelf)onderzoek kunnen doen (veelal via internet applicaties), bijvoorbeeld via selectie-en 

ontwikkelassessments, drijfverentests en teamontwikkeling.  

 Vorig jaar meldden we al onze inspanningen op het gebied van social return on investment (SROI). 

Hiermee zijn we in 2018 doorgegaan. Binnen dit programma bieden we stageplaatsen en banen voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierover maken we ook afspraken met onze leveranciers 

en bouwpartners. Tevens hebben we samen met woningcorporaties Mitros en BoEx in Utrecht aan 24 

statushouders een leerprogramma geboden. Met mooie resultaten: negen van hen kregen direct 

aansluitend aan het programma een baan, konden stage lopen of een opleiding starten.  

 Tot slot: medezeggenschap neemt bij ons een belangrijke plaats in. We hebben in 2018 verder gewerkt 

aan een goede relatie met de ondernemingsraad. Een relatie die is gebaseerd op het uitgangspunt van 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij soms uiteenlopende belangen. 

 

Ziekteverzuim 

Tijdens het eerste tertiaal van 2018 bedroeg het ziekteverzuim 7,2 procent, en dat was beduidend hoger dan het 

verzuimcijfer over heel 2017 (5,2 procent). Het langdurig verzuim (grotendeels niet-werkgerelateerd) was 

onverminderd hoog. Daarnaast zorgde de griepgolf in februari voor een sterk stijgend kort en middellang 

verzuim.  

In het tweede tertiaal daalde het verzuim met zo’n 1,8 procent tot 5,38 procent. Het langdurig verzuim daalde met 

0,65 procent en door seizoensinvloeden daalden ook het kort en middellang verzuim. Na het eerste tertiaal kwam 

er nieuw verzuimbeleid. De eerste voorzichtige conclusie is dat dit beleid z’n vruchten afwerpt als het gaat om het 

terugdringen van langdurig verzuim. We zijn voorzichtig in onze conclusie, omdat we slechts beperkte invloed 

kunnen uitoefenen op het langdurig verzuim. Ons beleid resulteerde echter in het derde tertiaal in een verdere 

daling van het langdurig verzuim (van 4,67 procent in tertiaal twee naar 3,84 procent in tertiaal drie). Daar stond 

een normale stijging tegenover van het kort en middellang verzuim. Per saldo resulteerde dat in tertiaal drie in 

een totaal verzuimcijfer van 5,12 procent. Dat is voor deze periode van het jaar alleszins acceptabel. 

Voor heel 2018 geldt dat het totale verzuimcijfer (5,90 procent) hoger is dan we beoogd hadden. Als we echter 

kijken naar het extra (negatieve) effect van de griepgolf in het eerste tertiaal en de ontwikkeling van het langdurig 

verzuim, lijken we op de goede weg.     
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 Tabel 31 – Ziekteverzuim 

     
 2018 2017 2016 2015 

Aantal medewerkers 471 481 498 513 

Aantal fte 431 436 451 473 

Ziekteverzuim totaal 5,9 procent 5,2 procent 5,3 procent 4,0 procent 

Verzuim kort 0,6 procent 0,51 procent 0,69 procent 0,67 procent 

Verzuim middel 0,67 procent 0,49 procent 0,58 procent 0,53 procent 

Verzuim lang 4,63 procent 4,20 procent 4,03 procent 2,80 procent 

 

3.8 Risicomanagement  

Om onze risico’s te beheersen, werken we met een risicobeheersingskader. 

Voor de kwaliteit van de risicobeheersing is onze risicomanager 

verantwoordelijk. Hij zorgt ervoor dat risicomanagement is ingebed in onze 

organisatie, waarbij geldt dat het bestuur en de managers verantwoordelijk zijn 

voor de uitvoering ervan.  

Onze managers brengen de belangrijkste risico’s in beeld, beheersen deze en bewaken de realisatie van onze 

maatschappelijke doelstellingen binnen de geldende wet- en regelgeving. Interne controles van onze primaire 

processen laten zien of wij onze risico’s effectief beheersen.  

De strategische en tactische risico’s zijn belegd in een managementcontract met het bestuur. De effectiviteit van 

de risicobeheersing is elke vier maanden onderwerp van gesprek tussen de Raad van Bestuur en de Raad van 

Commissarissen. 

Objectieve toetsing  

Zowel bij de risicobeheersing van projecten als bij het beheren van ons vermogen vinden we het belangrijk dat 

objectieve derden meekijken. Daarom hebben we een Investeringscommissie met een onafhankelijke, deskundige 
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voorzitter die de projecten toetst en het bestuur adviseert. Een afwijkende beslissing van het advies wordt altijd 

kenbaar gemaakt en/of ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. De Treasury Commissie 

adviseert het bestuur over het treasurybeleid. De externe treasury-adviseur toetst, als lid van de Treasury 

Commissie, de derivaten- en leningentransacties. 

Risicobereidheid 

In 2017 heeft de risicomanager samen met het bestuur en de organisatie invulling gegeven aan onze 

risicobereidheid. De basis is een kader dat ons in staat stelt om vanuit een gelijke referentie risico’s te beoordelen. 

Deze risicobereidheid is een uiting van het bestuur richting de organisatie en helpt iedereen bij het maken van de 

juiste afwegingen bij het nemen van risico’s en het toepassen van risicobeheersing. Om beter te duiden op welke 

gebieden het bestuur bereid is meer dan gemiddeld risico te nemen, is het kader verdeeld en gescoord over 

verschillende impactgebieden: maatschappelijk, financieel, dienstverlening, compliance, reputatie en veiligheid.  

Strategische risico’s 

Het afgelopen jaar hebben wij, conform de planning, onze strategische risico’s herijkt. Dit zijn de risico’s 

die het grootste effect kunnen hebben op de realisatie van ons ondernemingsplan en op onze reputatie. 

Tijdens het herijken hebben wij rekening gehouden met onze risicobereidheid. In het jaarverslag 2016 

rapporteerden wij nog over tien risico’s. Het gebruik van onze risicobereidheid heeft tot meer focus geleid. 

Zo blijven er acht strategische risico’s over: 

1. De opgebouwde derivatenportefeuille vraagt om aanvullende zekerheden. Om de gevolgen van breaks van 

derivatencontracten op te vangen, heeft de afdeling treasury een aanpak opgesteld. De belangrijkste acties 

bestaan eruit dat wij een bedrag sparen in samenhang met de breaks en dat is afgestemd met de Raad van 

Commissarissen. Verder overleggen we met de bank om breaks te spreiden. Om het wanbetalingsrisico zo klein 

mogelijk te maken, voert de afdeling treasury minimaal wekelijks een stresstest uit aan de hand van onze 

faciliteitenmonitor. De commissie rapporteert de uitkomsten aan het bestuur, manager control, 

bestuurssecretaris en de externe treasury-adviseur. In het hoofdstuk Financieringsbeleid (3.3) leest u welke 

veranderingen onze derivatenportefeuille heeft ondergaan in 2018. 

 

2. We realiseren onze ambitie op het gebied van beschikbaarheid niet tijdig (executiekracht), met als gevolg dat 

onze portefeuillestrategie gevaar loopt en we onze prestatieafspraken niet nakomen. In de huidige markt 

kunnen we geen goedkope grond bemachtigen bij de gemeenten. Daarom doen we veel meer dan voorheen aan 

acquisitie en zijn hierover in gesprek met gemeenten; wij zien het nakomen van prestatieafspraken hierbij als 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij hebben een actief beheerde groslijst en werken vaker 

(complementair) met andere gemeenten, corporaties en commerciële partijen, waar wij ons opstellen als 
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ontwikkelaar of eindafnemer. Ook zetten we in op hybride projecten (een deel commercieel en een deel sociaal). 

Intern is er extra aandacht voor het opstellen van opdrachtdocumenten en het afstemmen van tijdlijnen met 

onze vastgoed-ontwikkelingstak. In de terugblik vertelden we al dat we de vruchten kunnen plukken van deze 

maatregelen en dat onze geplande productiecapaciteit nu benut wordt. Bovendien dragen de resultaten van ons 

programma ‘aansluitend verhuren’ bij aan de beschikbaarheid van onze woningen. 

 

3. We realiseren onze ambitie op het gebied van duurzaamheid niet tijdig (Energie-index van 1,36 in 2020), met 

als gevolg dat ons ondernemingsplan en onze prestatieafspraken niet worden nagekomen. Het risico bestaat 

eveneens dat we projecten gaan doen die niet aansluiten op onze langetermijnvisie voor duurzaamheid; deze 

visie hebben we in 2018 vastgesteld. Strategisch bezien bewaakt de portefeuillemanager de voortgang van 

deze opgave. Tactisch bezien hebben we een portefeuillehouder die (in overleg met de regio’s) stuurt op de 

realisatie van de afgesproken gemiddelde Energie-index (1,36) van ons bezit. Daarnaast is de doelstelling per 

regio opgenomen in de managementcontracten met ons bestuur, dit borgt periodiek voortgangsoverleg. In deel 

2 van dit jaarverslag gaven wij al aan op koers te liggen. 

4. Het vermogen wordt verder afgeroomd ten gunste van de overheid of de sanering van noodlijdende 

corporaties. We kunnen snel scenario’s opstellen om de impact van wijzigingen door te rekenen. 

5. Vrijkomende woningen zijn te duur voor onze doelgroep, door afnemende bestedingsruimte. Een mogelijk 

gevolg is huurachterstand. Onze portefeuillestrategie houdt rekening met economische, demografische en 

maatschappelijke ontwikkelingen. De portefeuillestrategie is afgestemd met het bestuur en de Raad van 

Commissarissen, en is in overleg met belanghebbenden tot stand gekomen; jaarlijks vindt herziening plaats. In 

2019 wordt de portefeuillestrategie vernieuwd. Verder hanteren we de volgende uitgangspunten:  

• zolang het financieel mogelijk is, krijgt de doelgroep een inflatieafhankelijke huuraanpassing, 

• we hebben een zeer gematigd huurbeleid, 

• we voorkomen huurachterstand zo veel mogelijk, 

• we werken op een actieve manier samen met maatschappelijke partners. 

In 2018 is het ruimschoots gelukt onze betaalbaarheidsnorm (twee derde van onze woningen heeft een huur die 

lager is dan 635 euro) te halen (82,4 procent). Zie ook pagina 5. 

6. De ICT-infrastructuur blijkt onstabiel en/of onveilig, waardoor noodzakelijke informatie voor de 

bedrijfsprocessen niet beschikbaar is of vertrouwelijke informatie lekt. Wij hebben een uitgebreide interne 

controle op onze belangrijkste ICT-processen en onderdelen van ons informatie-beveiligingsbeleid. Daarnaast 

zijn we een actieve deelnemer in een samenwerkingsverband voor ons ERP-systeem en andere onderwerpen op 

ICT-gebied. Hiermee bundelen wij onze krachten richting leveranciers. Onze privacy officer en security officer 
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hebben ervoor gezorgd dat wij voorbereid waren op de Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds 

25 mei 2018 van kracht is. De implementatie is op tijd afgerond. 

7. De kwaliteit van onze vastgoedvoorraad verslechtert door achterstallig onderhoud en levensduurverlenging, 

als gevolg van dure renovaties (waardoor er te weinig verversing is). Bij verslechterd bezit vallen rendementen 

op termijn weg. Om dat te voorkomen, hebben we per regio een asset manager die verantwoordelijk is voor het 

rendement op het bezit. Periodiek vinden conditiemetingen plaats voor al ons bezit. Zo weten wij wat de staat 

van ons bezit is in relatie tot ons eigen kwaliteitsbeleid. Op basis hiervan maken we onderhoudsplannen, met als 

doel dat ons bezit in 2020 voldoet aan onze eigen kwaliteitsstandaard (zie ook pagina 23, onder 

Standaardkwaliteit).  

8. Wij zijn niet in staat de mensen met de juiste opleiding, ervaring en competenties aan te trekken en te 

behouden. Hiervoor hebben we onder andere het programma Werkstijl dat zich bezig houdt met de verdere 

ontwikkeling van onze netwerkorganisatie. Verder heeft elke medewerker een opleidingsbudget voor 

ontwikkeling. Daarnaast participeren we in het programma Talent in Huis, waarbij wij plek bieden aan trainees 

die geïnteresseerd zijn om te komen werken in de corporatiesector. Ook zetten wij via ons hrm-beleid in op 

talentontwikkeling. In het hoofdstuk Medewerkers en Organisatie gaven wij al aan dat hr de focus van het 

ontwikkeltraject heeft bijgesteld naar een meer on the job-gerichte aanpak waarbij parallel hieraan is gestart 

met een leiderschapstraject voor het management. Dit richt zich op situationeel leiderschap. 

Om de twee jaar herijken wij onze strategische risico’s. Ten opzichte van 2015 zijn onze risico’s inhoudelijk niet 

sterk veranderd. Dit komt vooral doordat onze strategie nagenoeg gelijk is gebleven. Wel hebben we een aantal 

risico’s in 2017 duidelijk lager of hoger ingeschat vergeleken met 2015. Dit is deels te verklaren door nieuwe 

inzichten en veranderde omstandigheden. Maar het komt ook door het structureren van de risicobeoordeling 

door toepassing van onze risicobereidheid. De beoordeling van risico’s vindt hierdoor objectiever plaats. In 2019 

is een herijking van onze strategische risico’s gepland. 
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3.9 Goed bestuur 

De Raad van Bestuur hecht veel waarde aan goed bestuur. In dit hoofdstuk 

doen we hier verslag van. Met het aantreden van Sander Heinsman als 

bestuurder, 16 maart 2018, beschikt Portaal weer over een voltallig bestuur, na 

het overlijden van Bert Keijts in 2017. 

Portaal is een stichting met de status van ‘toegelaten instelling volkshuisvesting’. Portaal en de 

groepsmaatschappijen die eronder vallen, werken dan ook binnen het juridische kader van de Woningwet. Onze 

governance-structuur stoelt op de statuten van de stichting, de Woningwet en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

Portaal hanteert de Governancecode Woningcorporaties. 

Ons werkgebied 

Wij zijn werkzaam in twaalf gemeenten, verdeeld over vier regio’s. De regio Utrecht is ons kernwerkgebied. 

Behalve Utrecht liggen daarin de gemeenten Nieuwegein, Stichtse Vecht en Bunnik. Daarnaast zijn we actief in de 

gemeenten Arnhem, Rheden, Roozendaal en Nijmegen (regio Arnhem/Nijmegen), de gemeenten Leiden en 

Oegstgeest (regio Leiden) en de gemeenten Amersfoort en Soest (regio Eemland). Voor vrijwel alle gemeenten 

buiten ons kerngebied waarin wij werkzaam zijn, hebben wij ontheffing gekregen. Voor de gemeenten Leiden en 

Soest wordt deze ontheffing vóór 1 februari 2027 geëvalueerd; voor Amersfoort, Arnhem en Nijmegen geldt 1 

februari 2022. Door deze ontheffing zijn wij in staat de zo belangrijke lokale verankering op alle gebieden tot zijn 

recht te laten komen. Hierdoor kunnen wij in alle gemeenten bijdragen aan het realiseren van de 

volkshuisvestelijke opgaven. 

 

Onze governance 

 

Besluitvormingsstructuur 

Dankzij onze platte organisatie kunnen we snel inspelen op de behoeften van huurders en belanghebbenden.  

Besluitvorming over strategische en beleidsmatige onderwerpen vindt plaats door het bestuur, ondersteund door 

het Portaal InrichtingsTeam, waarin de verschillende bedrijfsonderdelen zitting hebben; de Raad van 

Commissarissen houdt intern toezicht op het bestuur.  
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Bestuur 

De Raad van Bestuur telt twee leden die samen verantwoordelijk zijn voor het gevoerde beleid en de (financiële) 

resultaten. De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur staan in het bestuursreglement. De 

portefeuilleverdeling tussen de bestuurders is gebaseerd op de profielschets van de Raad van Bestuur. 

Dirk Jan van der Zeep richt zich, als voorzitter, op de volkshuisvestelijke strategie en de externe 

vertegenwoordiging. Sander Heinsman richt zich op financiën, bedrijfsvoering en vastgoed. Hij werd op 16 maart 

2018 door de Raad van Commissarissen benoemd als statutair bestuurslid. Na het overlijden van Bert Keijts in 

september 2017 nam Sander Heinsman, als directeur Financiën en Bedrijfsvoering, deze bestuurlijke portefeuille al 

waar. Hiermee werd de continuïteit van de besturing van Portaal geborgd.  

 

Besluitvorming over vastgoedbeslissingen 

Besluiten over investeringen worden genomen door het bestuur. Conform het investeringsstatuut worden 

projecten boven de 3 miljoen euro via de jaarbegroting ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van 

Commissarissen; projecten boven de 20 miljoen euro legt het bestuur voor aan de Raad van Commissarissen. Dit 

gebeurt op momenten die zijn vastgelegd in het nieuwbouw- en renovatieproces. Het bestuur krijgt hierbij advies 

van een investeringscommissie, VoorPortaal. Deze commissie toetst voorstellen voor vastgoed(des)investeringen 

aan de portefeuillestrategie en het investeringsstatuut. Ook vindt toetsing plaats aan het inkoop- en 

contracteringsbeleid voor het aanbesteden van vastgoedinvesteringen. Hierin worden kaders gegeven voor 

inkoop en aanbesteding. Doel is om de aanbesteding transparant en correct te laten verlopen.  

Op basis van de toetsing geeft VoorPortaal een advies aan het bestuur, zodat het bestuur goed kan beoordelen of 

projecten voldoende bijdragen aan de doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting, financiën en vastgoed. 

Het bestuur houdt zich bij het nemen van investeringsbeslissingen aan de regels hierover in het 

investeringsstatuut, waarin de regelgeving uit de herziene Woningwet is verwerkt. Conform het 

investeringsstatuut verantwoordt het bestuur zich via de tertiaal-rapportage aan de Raad van Commissarissen, 

ook als het bestuur afwijkt van het advies van VoorPortaal. Dit is in 2018 overigens niet voorgekomen.  

 

Portaal Inrichtingsteam (PIT) 

Het PIT bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende bedrijfsonderdelen, de bestuurssecretaris en het 

bestuur. Het PIT bewaakt de organisatorische uitgangspunten van Portaal en de realisatie van de strategische 

agenda. Daarnaast adviseert het PIT de Raad van Bestuur over strategische thema’s, zoals het ondernemingsplan 

en de portefeuillestrategie.  
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Naar een andere besluitvormingsstructuur 

Medio 2018 constateerde het bestuur dat ons besluitvormingsmodel aanpassing verdient. De besluitvorming over 

operationele en tactische onderwerpen gebeurt namelijk vaak op de bestuurstafel. Dit komt de integraliteit van de 

besluitvorming niet ten goede en sluit evenmin aan bij het uitgangspunt om de verantwoordelijkheid zo laag 

mogelijk in de organisatie te leggen.  

Samen met het PIT werd het model aangepast, met als doel de integraliteit van de besluitvorming en effectiviteit 

van de organisatie te vergroten. In het nieuwe model ligt de besluitvorming over zaken die de bedrijfsvoering en 

tactische en operationele vraagstukken aangaan bij het PIT. Het bestuur heeft het voornemen om de 

besluitvormingsstructuur aan te passen begin 2019 aan de OR voorgelegd.  

Belanghebbenden 

Binnen Portaal zijn de managers Volkshuisvesting het eerste aanspreekpunt voor onze lokale belanghebbenden, 

zoals gemeenten, huurdersorganisaties en zorginstellingen. Het bestuur hecht daarnaast veel waarde aan eigen 

contacten op lokaal niveau. Uiteraard heeft het bestuur kennis gemaakt met alle nieuwe colleges van B&W en is 

zij regelmatig aanwezig bij bijeenkomsten met belanghebbenden over inhoudelijk strategisch belangrijke thema’s. 

Eind november 2018 is een drukbezochte bijeenkomst voor belanghebbenden georganiseerd over het thema 

duurzaamheid. Er waren diverse sprekers, waaronder de voorzitter van de sectortafel Gebouwde omgeving, 

Diederik Samsom. Verder presenteerden alle regio’s aansprekende duurzaamheidsprojecten.  

Het bestuur heeft tweemaal per jaar formeel overleg met de gezamenlijke huurdersorganisaties. Hierbij komen 

beleidsmatige en strategische onderwerpen ter sprake. Daarnaast heeft het bestuur op meer informele wijze 

contact met de vertegenwoordigers van de huurders, bijvoorbeeld door een jaarlijks benen-op-tafeloverleg. Het 

bestuur merkt dat de huurdersorganisaties veel tijd kwijt zijn aan hun werkzaamheden, terwijl het tegelijkertijd 

lastig blijkt om nieuwe bestuursleden te vinden. Hierdoor is de werklast bij hen hoog. Hierover gaat het bestuur 

komend jaar graag met de huurdersorganisaties in gesprek.  

Visitatie  

Conform de eisen in de Woningwet hebben we in 2018 opdracht gegeven voor het uitvoeren van een visitatie. 

Ecorys heeft deze taak verricht. Het visitatierapport is in februari 2019 opgeleverd.  We kunnen constateren dat 

onze prestaties en de wijze waarop onze belanghebbenden Portaal waarderen is gegroeid. Daar zijn we blij mee.  

 

Govenance-audit 

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft in 2018 een onderzoek gedaan naar onze governance-structuur. De 

Aw keek vooral naar de verhouding tussen de regio’s en de centrale organisatie. Daarnaast nam de Aw het 

risicomanagement en de risicobeheersing onder de loep. Dit onderzoek is op 1 november 2018 afgerond. De Aw 
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constateert dat onze governance voldoet aan de criteria van goed bestuur, waarbij de inrichting van het 

risicomanagement en de manier waarop Portaal hier aandacht aan besteedt als positieve punten zijn benoemd. 

Als aandachtpunt noemde de Aw de actualiteit van het ondernemingsplan. 

Het bestuur is tevreden met de uitkomst van het onderzoek en stelt vast dat de aandacht die de afgelopen jaren 

aan het risicomanagement is besteed, zijn vruchten afwerpt. In 2019 starten we met het opstellen van een nieuw 

ondernemingsplan. 

Sturing op onze strategische doelen 

Hoe realiseren wij ons ondernemingsplan? 

Leidraad voor ons handelen is het ondernemingsplan 2012–2020, Mensen wonen het liefst bij Portaal. Het 

ondernemingsplan hebben we vertaald in een aantal strategische kaders voor ons volkshuisvestelijke 

vastgoedbeleid, ons financieel beleid en ons organisatiebeleid. Bij elkaar vormen ze ons zogeheten interne 

toetsingskader. Het ondernemingsplan is in 2016 inhoudelijk geëvalueerd. De doelstellingen bleven overeind. Wel 

hebben we – vanwege de herziene Woningwet – de aanpak van leefbaarheidsvraagstukken herijkt. 

Om beter te focussen op onze strategische doelen, hebben we in 2018 het ‘verhaal van Portaal’ ontwikkeld. Daarin 

staan de thema’s passend wonen, duurzaamheid en inclusiviteit centraal. In 2018 is een start gemaakt met de 

organisatie rond deze thema’s en zijn de thema’s verdeeld over de bestuurlijke portefeuilles, zodat hier in 2019 

gericht op gestuurd gaat worden. Het ‘verhaal van Portaal’ is tegelijkertijd de opmaat van het nieuwe 

ondernemingsplan. 

 

Portefeuillestrategie en portfolioplannen 

Om het ondernemingsplan te vertalen naar vastgoed- en volkshuisvestelijk beleid, werken we met een 

portefeuillestrategie (2015–2024). Eens in de vier jaar passen we deze strategie aan; in 2018 zijn we begonnen met 

het opstellen van de nieuwe portefeuillestrategie. Hierin staat welke richting we de komende tijd met ons bezit op 

willen, rekening houdend met demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. Zie ook tabel 32. We hebben 

hiervoor input opgehaald bij onze belanghebbenden. Medio 2019 ronden we de nieuwe portefeuillestrategie af 

en delen die met belanghebbenden. 
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Tabel 32 – Portefeuillestrategie en portfolioplannen 

Niveau Volkshuisvestelijk Financieel Vastgoed 

Portaal (strategisch) Ondernemingsplan 

Portaal (strategisch) Portefeuillestrategie Financieel beleidsplan Portefeuillestrategie 

Portaal (tactisch) Meerjarenbegroting 

Regio (tactisch) Portfolioplannen 

Project 

(operationeel) Investeringskader vastgoedprojecten 

Complex 

(operationeel) Complexbeheerplannen 

 

De portefeuillestrategie kent een uitwerking per deelportefeuille. Per regio laat deze zien in welke richting het 

vastgoed zich de komende tien jaar moet ontwikkelen. Dit is het zogenaamde portfolioplan. Dit vermeldt per 

deelportefeuille de (des)investeringen. De portfolioplannen zijn de basis voor het jaarlijkse bod aan de 

gemeenten. Op basis van de gesprekken hierover maken we met de gemeenten prestatieafspraken. Als deze 

afwijken van het bod, verwerken we dit in de portfolioplannen.  

Op complexniveau komen de volkshuisvestelijke en vastgoedopgave samen in de complexbeheerplannen. Deze 

plannen geven aan welke ingrepen nodig zijn in onze complexen.  

Programmasturing 

Om direct te kunnen sturen op onze strategische doelen zijn in 2018 enkele de programma’s ingesteld voor een 

aantal strategische thema’s: het programma Huurder Centraal, het programma Duurzaamheid en het programma 

Inclusiviteit. Voor deze programma’s is een programmamanager aangesteld, die – met het bestuur als 

opdrachtgever – de komende twee jaar deze strategische thema’s ontwikkelt en implementeert in de organisatie.  

 

 

Operationele en tactische sturing  

Jaarlijks sluiten management en bestuur een managementcontract af. Op die manier maken we per afdeling of 

bedrijfsonderdeel afspraken over de bijdrage aan de realisering van onze doelstellingen. Aan de hand van 

managementrapportages volgen we de voortgang. Waar nodig sturen we bij. Dankzij deze rapportages weten we 

ook of we op schema liggen als het gaat om de prestatieafspraken met de gemeenten. 
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Daarnaast vindt drie maal per jaar een interne controle plaats van onze belangrijkste hoofdprocessen. Op basis 

hiervan wordt vastgesteld of het betreffende proces onder controle is. Zo nodig worden verbeterafspraken 

gemaakt met de verantwoordelijke proceseigenaar of manager. In 2018 bleek opnieuw dat het verhuurproces nog 

niet onder controle is. Er is weliswaar geen sprake van verkeerde toewijzingen, maar het vastleggen van de 

gegevens van de nieuwe verhuring vraagt ook in 2019 nog aandacht. Hiervoor is inmiddels opdracht verstrekt aan 

de verantwoordelijke manager. 

 

Bestuursverklaring inzet middelen 

Het bestuur heeft het jaarverslag over 2018 opgesteld, met daarin opgenomen de jaarrekening en de overige 

gegevens. PwC heeft deze jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Het 

bestuur verklaart dat Portaal alleen activiteiten heeft ondernomen en middelen heeft ingezet die in het belang zijn 

van de volkshuisvesting en de leefbaarheid, dit alles in overeenstemming met de statuten van de stichting. De 

woongelegenheden liggen binnen het statutaire werkgebied. Verder geldt dat Portaal op het gebied van 

beleggen en verbintenissen geen risicovolle posities heeft ingenomen. 
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Deel 4 – Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen kijkt tevreden terug op 2018. Met de komst van 

Sander Heinsman heeft Portaal weer een voltallig bestuur. De executiekracht 

van de organisatie is toegenomen. Ook op financieel gebied zijn stevige slagen 

gemaakt, onder andere door de afbouw van de derivatenportefeuille. Met het 

‘verhaal van Portaal’ kwam er focus in de strategische sturing.  

 

Het bestuur formuleerde in 2018 het ‘verhaal van Portaal’ om focus aan te brengen in de realisatie van de 

volkshuisvestelijke doelstellingen. De strategische speerpunten daarbinnen zijn: duurzaamheid, inclusiviteit en 

passend wonen, aangevuld met het speerpunt ‘huurder centraal’. De raad onderschrijft de keuze voor deze 

speerpunten en constateert dat Portaal zich op deze thema’s daadwerkelijk onderscheidt.  

 

Governance  

De Raad van Commissarissen (hierna: de raad) houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de 

algemene gang van zaken. De raad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd en is klankbord voor het 

bestuur. Als werkgever is de raad verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing of het ontslag) 

van de bestuurders, beoordeelt hen en stelt hun arbeidsvoorwaarden vast. De raad geeft de accountant opdracht 

voor de controle van de jaarstukken en verleent, samen met het bestuur, opdracht voor de visitatie die Portaal 

elke vier jaar laat uitvoeren. 

De raad handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten staan. Het afgelopen jaar heeft de raad een 

wijziging van de statuten van de Stichting Portaal goedgekeurd. De Autoriteit woningcorporaties heeft de 

wijziging goedgekeurd. Hiermee voldoen de statuten aan de eisen van de Woningwet.  

De werkwijze van de raad is beschreven in het reglement Raad van Commissarissen. Hierin staat dat de raad werkt 

met separate commissies, die elk hun eigen reglement hebben. De commissies adviseren de raad over 

onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen en bereiden de besluitvorming van de raad voor. Dit neemt niet 

weg dat de raad als geheel verantwoordelijk blijft voor de besluitvorming.  
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De raad heeft twee commissies: de renumeratiecommissie en de auditcommissie. Beide commissies hebben twee 

leden. In 2018 heeft de raad besloten om – bij advisering over investeringsbeslissingen van vastgoedprojecten – 

de auditcommissie uit te breiden met een derde lid. 

 

Governancecode Woningcorporaties 

De Governancecode Woningcorporaties (die geldt sinds 1 mei 2015) geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en 

transparant bestuur en toezicht. Leden van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties 

(VTW) zijn verplicht de governancecode te volgen. De raad onderschrijft de code; deze vormt de basis voor het 

Toezichtskader Portaal.  

Portaal wijkt op één punt af van de governancecode: namelijk bepaling 3.3. De raad heeft een van de bestuurders 

niet voor bepaalde tijd benoemd, zoals deze bepaling voorschrijft. Wel staat in de arbeidsovereenkomsten dat 

eens in de vier jaar een evaluatie van het functioneren plaatsvindt. Hierbij komt de vraag aan de orde of de 

kwaliteiten van het bestuurslid nog passen bij de eisen die de organisatie stelt.  

 

Intern toetsingskader 

Het interne toetsingskader bestaat uit alle documenten waarin voor verschillende onderwerpen de kaders zijn 

opgenomen op basis waarvan het bestuur handelt. Denk bijvoorbeeld aan de portefeuillestrategie, het 

investeringsstatuut en de meerjarenbegroting. De raad keurt dit toetsingskader goed, waarna het ook de 

inhoudelijke leidraad is voor het toezicht door de raad. Het interne toetsingskader wordt jaarlijks geactualiseerd 

na bespreking in de raad. De raad keurde in 2018 de aanpassingen van het Reglement Financieel Beheer en Beleid 

en het investeringsstatuut goed, evenals de meerjarenbegroting. 

 

Integriteit en compliance 

Integriteit is een belangrijk onderwerp waar de raad toezicht op houdt. Met een halfjaarlijkse rapportage 

informeren de compliance officer en de riskmanager de raad en het bestuur over de risicobeheersing, de naleving 

van wet- en regelgeving en eventuele integriteitsschendingen en het onderzoek dat daarnaar plaatsvindt. In deze 

rapportage staat ook wat er wordt gedaan om integriteitsschendingen te voorkomen. In 2018 heeft deze afdeling 

geen schendingen geconstateerd.  

 

Governance-audit 

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) voerde in 2018 een governance-audit uit bij Portaal. De Aw sprak ook met 

een delegatie van de raad. De uitkomsten van de audit waren positief, de raad is hier uiteraard tevreden over.  
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Overig 

De raad heeft dit jaar uitgebreid met het bestuur gesproken over de verkoop van woningen in Kanaleneiland 

(Utrecht) aan de GEM Kanaleneiland, nodig voor de herstructurering van deze wijk. De GEM verkocht deze 

woningen vervolgens aan een particuliere belegger, die ze renoveerde en (met winst) doorverkocht. De media 

besteedden hier veel aandacht aan, wat leidde tot vragen in de Tweede Kamer en een onderzoek door de Aw. De 

raad heeft geconstateerd dat alles conform wet- en regelgeving heeft plaatsgevonden; de Aw bevestigde dit. Wel 

zijn er enkele leerpunten benoemd ten aanzien van het interne proces in dit soort situaties. 

 

Toezicht 

1) Toezicht op de uitvoering van de strategische doelen op het gebied van volkshuisvesting, inclusief de 

maatschappelijke prestaties 

Op het gebied van de volkshuisvesting sprak de raad onder meer over het terugdringen van de leegstand, 

klantgericht werken, de relatie met belanghebbenden en de volkshuisvestelijke speerpunten (het ‘verhaal van 

Portaal’). 

Bod aan gemeenten 

Corporaties moeten vóór 1 juli een bod uitbrengen aan de gemeenten waarin zij actief zijn. In dat bod geven zij 

aan welke bijdrage zij willen leveren aan de realisatie van de gemeentelijke woonvisie. Het bod is het 

uitgangspunt voor het maken van prestatieafspraken, samen met de gemeente en de 

huurdersbelangenorganisaties. De raad besprak de biedingen in zijn vergadering van 27 juni 2018 met het 

bestuur en keurde deze goed. 

 

Terugdringen leegstand 

De raad heeft bij het bestuur aangedrongen op een stevige aanpak van het terugdringen van de leegstand en 

zich, gedurende 2018, actief laten informeren over de voortgang hiervan. Het doel van de aanpak is het 

terugdringen van het aantal dagen dat een woning bij mutatie leegstaat. Zo kunnen woningzoekenden eerder een 

nieuwe woning betrekken. In de werkgebieden van Portaal, waarvan de meeste een zeer gespannen woningmarkt 

hebben, levert dat een belangrijke volkshuisvestelijke winst op. Daarnaast beperken we op deze manier de 

leegstandskosten.  

 

Volkshuisvestelijke speerpunten: het ‘verhaal van Portaal’  

De raad sprak met het bestuur over de volkshuisvestelijke speerpunten van Portaal. Op basis van het 

ondernemingsplan bracht het bestuur focus aan in de activiteiten. Zo ontstond het ‘verhaal van Portaal’. De raad 
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constateerde dat de drie speerpunten (inclusieve buurten, een brede blik op duurzaamheid en passend wonen) 

daadwerkelijk de zaken zijn waarop Portaal zich onderscheidt en dat deze speerpunten ook voor de komende 

jaren een goed antwoord geven op de volkshuisvestelijke opgaven. Het ‘verhaal van Portaal’ dient dan ook tevens 

als opmaat naar het nieuwe ondernemingsplan. 

 

Relatie belanghebbenden 

De raad hecht veel waarde aan de relatie met belanghebbenden. In de werkbezoeken aan de regio’s spreken we 

daarom ook altijd met een aantal van hen. In 2018 heeft de raad opnieuw een bijeenkomst voor 

belanghebbenden georganiseerd, deze keer over het thema duurzaamheid. Sprekers bij deze bijeenkomst waren 

onder andere Diederik Samson, voorzitter van de klimaattafel Gebouwde omgeving, die een inleiding gaf over het 

Klimaatakkoord. En Sabine Janssen, assistent hoogleraar aan de TU Delft, die een presentatie gaf over gasloze 

wijken. Het aantal deelnemers aan de bijeenkomst was groot; de raad kreeg een goed beeld van de wijze waarop 

Portaal rond dit thema met haar belanghebbenden omgaat en de wijze waarop belanghebbenden Portaal 

waarderen.  

 

Klantgericht werken 

De afgelopen twee jaar is de tevredenheid van onze huurders een belangrijk aandachtspunt voor de raad 

geweest. Met name de tevredenheid over de dienstverlening liet een dalende lijn zien. In de eerste helft van 2018 

ging het programma ‘Huurder Centraal’ van start: processen worden klantvriendelijker gemaakt en medewerkers 

krijgen ondersteuning bij het snel en accuraat inspelen op vragen en klachten van huurders. Helaas heeft dit 

programma nog niet geleid tot een hogere tevredenheid van huurders. De raad heeft hierover uitgebreid met het 

bestuur gesproken. In 2019 houdt de raad volop aandacht voor dit onderwerp. 

 

2) Toezicht op de uitvoering van de strategische doelen op het gebied van vastgoed 

De raad besprak een aantal onderwerpen op het gebied van vastgoed, zoals acquisitie, duurzaamheid en de 

kostenontwikkeling van projecten. 

Duurzaamheid  

De raad heeft in haar strategische sessie uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikkelingen rond duurzaamheid 

en het Klimaatakkoord. De raad volgt de stappen om de doelstelling te halen, een gemiddelde Energie-index van 

1,36 in 2020, nauwlettend. De raad heeft echter ook de verduurzamingsopgave ná 2020 voor ogen. In 2019 staat 

dit thema daarom opnieuw prominent op de agenda. 
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Realisatie nieuwbouw en acquisities 

De raad constateerde al in 2016 dat de ambitie om het aantal sociale huurwoningen te vergroten moeizaam 

wordt verwezenlijkt. Dit komt met name door een tekort aan geschikte woningbouwlocaties. Daarom is er ook in 

2018 veel gedaan aan acquisitie. Dit is iedere vergadering van de raad onderwerp van gesprek met het bestuur. 

De auditcommissie, aangevuld met het lid van de raad met de portefeuille ‘vastgoed’, heeft daarnaast een 

bijeenkomst gehad met de bedrijfsonderdelen assetmanagement en vastgoedprojecten. Tijdens deze bijeenkomst 

hebben we de knelpunten besproken en verkend welke overige mogelijkheden er zijn om de 

nieuwbouwproductie te vergroten. Op dat vlak zijn overigens ook al successen behaald, zoals de aankoop van 

kantoorpanden, bestemd voor transformatie naar woningen, en de participatie in tenders. De raad constateert 

echter ook dat het veel inspanning vraagt om de productie binnen de financiële kaders te realiseren. Dit vanwege 

de gestegen bouwkosten en grondprijzen. Dit onderwerp is voor de raad dan ook een blijvend punt van aandacht.  

 

Goedkeuring op projecten 

Conform de Woningwet moet de raad goedkeuring geven aan projecten boven de 3 miljoen euro. Bij het 

goedkeuren van de jaarbegroting verleent de raad gelijktijdig goedkeuring aan projecten boven dit bedrag, mits 

de investering niet hoger is dan 20 miljoen euro.  

De raad heeft met het bestuur afspraken gemaakt over de projecten waarvoor expliciet toestemming nodig is. 

Deze staan in het investeringsstatuut. In 2018 verleenden we goedkeuring aan de volgende projecten: renovatie 

Schipbeekstraat (Nijmegen), de aankoop van woningen in de tender Cartesiusdriehoek (Utrecht), het projectmatig 

plaatsen van zonnepanelen op een groot aantal woningen (alle gemeenten), de verduurzaming van een aantal 

complexen in Amersfoort, het renovatieproject ‘Jouw Thuis’ (Amersfoort), de aankoop van Meander (Nieuwegein), 

de renovatie in de Bloemenbuurt (Utrecht) en daarnaast de renovatie en sloop-nieuwbouw aan de 

Zijlsingel/Evertsenstraat en de Van Speykstraat (Leiden). 

Goedkeuring overname bezit Ymere 

In 2018 heeft Portaal in Leiden 909 woningen van Ymere overgenomen. De raad keurde deze overname in juli 

2018 goed. Zij is van mening dat deze overname bijdraagt aan zowel de portefeuilledoelen als de 

volkshuisvestelijke doelen van Portaal. In de aanloop naar het besluit over de overname is de raad door het 

bestuur op de hoogte gehouden van de voortgang van de besprekingen.  
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3) Toezicht op de uitvoering van de strategische doelen op financieel en treasury-gebied en toezicht op de 

ondersteunende financiële en operationele processen 

Op het gebied van financiën stonden onder meer op de agenda: het splitsingsvoorstel DAEB - niet-DAEB, de 

meerjarenbegroting 2019-2025, de evaluatie en bijstelling van het Reglement Financieel Beleid en Beheer (RFBB), 

d evaluatie en bijstelling van het investeringsstatuut, de herijkte derivatenstrategie, de rapportages door de 

externe accountant, de beoordelingsbrieven van Aw en WSW en de uitkomsten van de Aedes-benchmark. 

Auditcommissie  

De Auditcommissie bereidt de financiële onderwerpen voor en adviseert de raad hierover. Deze commissie 

vergaderde in 2018 vijf keer. Zij besprak met de financiële bestuurder de jaarrekening 2017, de viermaandelijkse 

rapportages en de managementletter van de accountant. Ook voerde de Auditcommissie overleg met afzonderlijk 

de accountant en de manager control, zonder dat het bestuur hierbij aanwezig was. 

Daarnaast sprak de Auditcommissie over het investeringsstatuut en het RFBB, en gaf zij advies aan de raad over 

individuele vastgoedprojecten. Ook nam de Auditcommissie kennis van de voortgang van de risicobeheersing en 

van de interne controles om te komen tot het afgeven van een In Control Statement door het bestuur. Naast de 

reguliere vergadercyclus, vond een brainstormsessies plaats over de acquisitie- en nieuwbouwopgave.  

Toezicht op de verbindingen 

Om de risico’s te spreiden, vindt een deel van de activiteiten niet plaats in de Stichting Portaal, maar in andere 

rechtspersonen of samenwerkingsverbanden. Hiervoor kent Portaal het Verbindingenstatuut. De afdeling Control 

evalueert deze verbindingen elk jaar en adviseert welke verbindingen moeten worden beëindigd, mede in het licht 

van de herziene Woningwet. De raad nam kennis van de evaluatie en constateerde dat bij Portaal geen noodzaak 

tot bijsturing was. 

 

Opdrachtgeverschap externe accountant 

In 2017 heeft een grondige beoordeling van de externe accountant, PwC, plaatsgevonden en is besloten het 

contract voor een periode van vier jaar te verlengen (met een grondige evaluatie na twee jaar). De raad is 

tevreden over het functioneren van PwC in 2018.  

 

Werkgeversrol 

In haar rol als werkgever houdt de raad zich onder andere bezig met het jaarlijks beoordelen van het functioneren 

van de bestuurders (op basis van de resultaten van de prestatieafspraken), de werving en selectie van bestuurders, 

het nadenken over opvolging van bestuurders en het zorgdragen voor de continuïteit in het bestuur. Deze taken 

worden voorbereid door de remuneratiecommissie, die uit twee leden van de raad bestaat. De 

remuneratiecommissie vergaderde in 2018 drie keer.  
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In 2018 begeleidde de remuneratiecommissie de werving van een nieuw lid van de Raad van Bestuur; de werving 

startte in 2017. Het competentieprofiel voor de bestuurder is gemaakt op basis van een onafhankelijke rapportage 

door KPMG over de uitdagingen waarvoor Portaal de komende jaren staat en de competenties die hiervoor nodig 

zijn. De raad heeft op basis daarvan een interne kandidaat uitgenodigd om op de vacature te solliciteren, 

vanwege de competenties in relatie tot het KPMG-rapport.  

De sollicitatieprocedure is begin 2018 afgerond. De OR heeft positief geadviseerd; de Aw heeft een positieve 

zienswijze afgegeven op de voorgenomen benoeming van de beoogd bestuurder. Hierna heeft de raad Sander 

Heinsman per 16 maart aangesteld als nieuw lid van de Raad van Bestuur.  

Daarnaast voerde de remuneratiecommissie voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de beide bestuurders 

en besprak de arbeidsvoorwaarden, mede in de relatie tot de Wet Normering Topinkomens (WNT). Daarnaast 

sprak de commissie over de wijze waarop het bestuur invulling geeft aan permanente educatie. Tevens keurde de 

commissie een nevenfunctie van Dirk Jan van der Zeep goed. Hij is in 2018 lid geworden van de RvC van 

Roessingh, Centrum voor Revalidatie in Enschede. 

Beloning bestuurders 

De raad houdt zich uiteraard aan de wet- en regelgeving op het gebied van bezoldiging van de bestuurders. Op 

grond van de WNT geldt sinds 1 januari 2015 voor Portaal de bezoldigingsklasse ‘J’. Hierbij hoort voor 2018 een 

maximale bezoldiging van 189.000 euro. Bepalend voor de hoogte van de bezoldiging zijn het aantal woningen 

en de omvang van de gemeente(n) waarin de corporatie actief is. De bestuursvoorzitter, Dirk Jan van der Zeep, 

kwam in 2018 boven de maximum bezoldiging uit. Dit is echter toegestaan, op grond van het overgangsrecht 

(artikel 7.3 van de WNT en de regeling van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 22 november 2013). De 

bezoldiging wordt vanaf 2020 afgebouwd. De beloning van de tweede bestuurder, Sander Heinsman, is conform 

de WNT.  

 

Tabel 33 – Beloning van het bestuur 

Opbouw van de beloning 

Sander Heinsman Dirk Jan van der Zeep 

2018 2017 2018 2017 

Vast inkomen € 129.281 - € 195.824 € 194.994 

Variabel inkomen  € 6.208 - 0 0 

Vergoedingen en werkgeverslasten € 29.167 - € 33.209 € 31.963 

Totaal € 165.761 - € 229.034 € 226.957 
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Permanente educatie bestuur 

Permanente educatie is niet vrijblijvend. Bestuurders moeten binnen drie jaar 108 PE-punten behalen, wat 

neerkomt op 108 studiebelastingsuren. Bestuurders kunnen die punten alleen halen bij geaccrediteerde opleiders 

die hun aanbod koppelen aan PE-punten in de volgende aandachtsgebieden: strategie, beleid en communicatie, 

veranderkunde en innovatie, leiderschap en cultuur, governance en risk, vastgoed en financiën en 

maatschappelijke verankering. Dirk Jan van der Zeep behaalde in 2018 44 punten, Sander Heinsman 44. Voor hem 

geldt dat hij over de afgelopen drie jaar 27 punten moet behalen (naar rato). Het bestuur behaalde over 2016, 

2017 en 2018 voldoende punten. 

 

Tabel 34 – Permanente educatie door het bestuur  

Sander Heinsman Dirk Jan van der Zeep 

2018 2018 

Studiebijeenkomst CFO’s 10 PE ASRE 8 PE 

Congres en seminar 10 PE High Level Toezicht 34 PE 

Overig 24 PE Overig 2 PE 

Totaal 2018 44  Totaal 2018 44 

Totaal 2017 n.v.t. Totaal 2017 21 

Totaal 2016 n.v.t. Totaal 2016 119 

Totaal 2016 – 2018 44 punten Totaal 2016 – 2018 184 punten 

Totaal vereist 27 punten Totaal vereist 108 

 

Klankbordfunctie 

Tijdens verschillende strategische en verdiepingssessies fungeerde de raad als klankbord voor het bestuur. Aan de 

orde kwamen bijvoorbeeld duurzaamheid, de volkshuisvestelijke speerpunten voor de komende jaren en de 

organisatiestructuur. De raad besprak het thema duurzaamheid met een aantal deskundigen, van zowel binnen als 

buiten Portaal.  

 

Daarnaast heeft de raad uitgebreid gesproken over acquisitie- en nieuwbouwopgaven. Hier ligt een complexe 

opgave, gezien de ambities van Portaal in relatie tot de stijgende bouwkosten, het capaciteitstekort bij aannemers 

en het tekort aan grondposities.  
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Over de Raad van Commissarissen 

Samenstelling 

Op basis van de Wet Bestuur en Toezicht is een gebalanceerde samenstelling van de Raad van Commissarissen 

vereist. Daarbij geldt dat de raad voor tenminste 30 procent uit vrouwen moet bestaan. De huidige raad voldoet 

hieraan en beschikt over de vereiste professionele expertise op de diverse aandachtsgebieden, nodig om goed 

toezicht op de stichting te kunnen houden.  

De raad telde in 2018 zes leden. De raad streeft ernaar dat alle relevante kennisgebieden in de raad 

vertegenwoordigd zijn. Deze kennisgebieden staan in het profiel van de raad en zijn in lijn met de terminologie 

van de geschiktheidseisen, zoals vermeld in de Woningwet. Bij benoemingen wordt hiermee rekening gehouden. 

In tabel 35 staat welke commissaris welk kennisgebied vertegenwoordigt. Alle leden van de raad zijn onafhankelijk 

in de zin van de Governancecode Woningcorporaties. 

Tabel 35 – Kennisgebieden van de leden van de Raad van Commissarissen 

 

Ernst ten 

Heuvelhof 

Rob van 

Leeuwen 

Johan 

Remkes 

Ben 

Spelbos 

Françoise 

Dechesne 

Felicitas 

Crutzen 

Governance Hoog Hoog Hoog Hoog Midden Midden 

Volkshuisvestelijk Hoog Midden Hoog Midden Midden Hoog 

Vastgoedontwikkeling 

en -beheer 

Laag Midden Midden Hoog Hoog Midden 

Financiën en control Midden Hoog Hoog Hoog Midden Midden 

Juridische zaken Midden Midden Midden Hoog Midden Midden 

Overig Midden Midden Midden Midden Midden Midden 

 

Benoeming en herbenoeming 

In 2018 hebben heeft de raad geen leden benoemd of herbenoemd. Wel startte in 2018 de werving van een 

nieuw lid, omdat Rob van Leeuwen per 1 september 2019 aftreedt. Ook begon de raad met de werving van een 

trainee (opleiding tot commissaris); medio januari 2019 is de juiste kandidaat geselecteerd. 
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Tabel 36 – Rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen 

 Benoeming Herbenoeming Aftreden 

Johan Remkes  31 januari 2014 31 januari 2018 31 januari 2022 

Ben Spelbos  28 maart 2013 28 maart 2017 28 maart 2021 

Rob van Leeuwen  1 september 2011 1 september 2015 1 september 2019 

Ernst ten Heuvelhof  1 juli 2012 1 juli 2016 1 juli 2020 

Françoise Dechesne  14 december 2016 14 december 2020 - 

Felicitas Crutzen  17 maart 2017 17 maart 2021 - 

 

Meldingsplicht 

Volgens artikel 29 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting heeft de raad een brede meldingsplicht. 

In 2018 deden zich geen zaken voor die de raad moest melden bij de Autoriteit woningcorporaties. 

 

Informatievoorziening 

In het reglement van de raad staat hoe de informatievoorziening aan de raad is geregeld. De raad baseert zijn 

oordeel onder andere op informatie van het bestuur, de accountant, de Autoriteit woningcorporaties, het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de 

gemeenten en de pers. Daarnaast vormen de gesprekken die de raad heeft met huurdersorganisaties, de 

ondernemingsraad en het management een belangrijke basis om te oordelen over het beleid. Zo sluiten de 

huurderscommissarissen twee maal per jaar aan bij het formele overleg tussen de gezamenlijke 

huurdersorganisaties en het bestuur en heeft de remuneratiecommissie twee maal per jaar een gesprek met de 

ondernemingsraad. Daarnaast wordt aansluitend op de werkbezoeken, zonder het bestuur, gesproken met het 

management. De raad ziet erop toe dat zij voldoende informatie krijgt over alle relevante beleidsaspecten 

(financieel, volkshuisvestelijk, maatschappelijk en organisatorisch) en over de dienstverlening aan de klanten. 

 

Zelfevaluatie 

Op 1 februari 2018 vond de zelfevaluatie over 2017 plaats. De bijeenkomst werd begeleid door Marianne Luyer, 

organisatieadviseur en docent bij diverse opleidingen op het gebied van toezicht en leiderschap. Naar aanleiding 

van de zelfevaluatie heeft de raad zich voorgenomen om in 2018 extra aandacht te geven aan het contact met 

belanghebbenden en de strategie van Portaal. 
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Permanente educatie 

In het kader van de deskundigheidsbevordering moeten commissarissen vijf PE-punten per kalenderjaar behalen. 

Portaal faciliteerde het behalen van een aantal punten. Tijdens de themabijeenkomst Duurzaamheid, met Diederik 

Samsom (voorzitter van de sectortafel Gebouwde omgeving) en Marco van Steekelenburg (senior urban planner 

bij de provincie Zuid-Holland), is gesproken over de uitdagingen die het klimaatvraagstuk stelt aan de sector. Het 

doel was kennisverdieping, toegespitst op de impact van de ontwikkelingen op Portaal (vier PE-punten). 

 

Tabel 37 – Permanente educatie Raad van Commissarissen 

 

Ernst ten 

Heuvelhof 

Rob van 

Leeuwen 

Johan 

Remkes 

Ben 

Spelbos 

Françoise 

Dechesne 

Felicitas 

Crutzen 

Strategische sessie 4 4 4 4 4 4 

Individuele punten 3 2 10 25 6 43 

Totaal 2018 7 6 14 29 10 47 

Totaal 2017 17 6 12 20 7 11 

Cumulatief 24 12 26 49 17 58 

 

Alle leden van de raad voldoen hiermee aan het Reglement Permanente Educatie van de VTW om in 2018 

minimaal vijf PE-punten te behalen.  

 

Bezoldiging 

De bezoldiging van de commissarissen vindt plaats volgens de beroepsregels Bezoldiging commissarissen 2017. 

De maximale bezoldiging is 18.900 euro voor een lid en 28.350 euro voor de voorzitter. De bezoldiging is lager 

dan de wet toestaat; de raad vindt soberheid en doelmatigheid gepast, gezien de publieke taak van een 

woningcorporatie. 
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Tabel 38 – Functies en bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen (exclusief btw) 

 

Functie(s) Beloning 

 

Belastbare 

vaste en 

variabele 

onkosten-

vergoeding 

Voorzieningen 

voor 

beloningen 

betaalbaar op 

termijn 

Totale  

bezoldiging 

 

Duur 

dienstverband 

in het jaar (in 

dagen) 

Omvang 

dienstver-

band in het 

jaar (fte) 

 

Johan 

Remkes 
Voorzitter € 19.800 € 0 € 0 € 19.800 365 1 

Felicitas 

Crutzen 
Lid € 13.200 € 0 € 0 € 13.200 365 1 

Rob van 

Leeuwen 
Lid AC € 16.500 € 0 € 0 € 16.500 365 1 

Ernst ten 

Heuvelhof 

Voorzitter 

RC 
€ 16.500 € 0 € 0 € 16.500 365 1 

Ben 

Spelbos 

Voorzitter 

AC 
€ 16.500 € 0 € 0 € 16.500 365 1 

Françoise 

Dechesne 
Lid € 13.200 € 0 € 0 € 13.200 365 1 

 

Vergaderingen 

De raad voert zijn taak uit aan de hand van een werkprogramma. De raad kwam vijfmaal bijeen in een reguliere 

vergadering, eenmaal in een strategische sessie en eenmaal tijdens de zelfevaluatie. Bij de reguliere vergaderingen 

en de strategische sessie was ook het bestuur aanwezig. Voorafgaand hieraan hield de raad een besloten overleg. 

Daarnaast vonden zeven vergaderingen van de subcommissies plaats en zijn er twee werkbezoeken gebracht aan 

projecten in Soest, Utrecht en Nieuwegein. Ook buiten de vergadering was er veel contact tussen de voorzitter, 

andere leden en het bestuur.  
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Tabel 39 – Aanwezigheid bij vergaderingen 

 

Aantal Ernst ten 

Heuvelhof 

Rob van 

Leeuwen 

Felicitas 

Crutzen 

 

Johan 

Remkes 

 

Ben 

Spelbos 

Françoise

Dechesne 

Rol  Vz RC 

 

Lid AC 

 Vz RvC, 
lid RC 

Vz AC 

 

Raad van 

Commissarissen 

5 5 5 5  5 5 3 

Auditcommissie 5 n.v.t. 5 n.v.t. n.v.t. 5 n.v.t. 

Remuneratie-

commissie 

3 3 n.v.t. n.v.t. 2 n.v.t. n.v.t. 

Extra remuneratie-

commissie 

(werving 

bestuurder) 

 

1 

 

1 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. 

 

1 

 

n.v.t. 

 

n.v.t. 

Werkbezoeken 2 2 2 2 2 2 2 

Strategiesessie 1 1 1 1 1 1 1 

Zelfevaluatie 1 1 1 1 1 1 1 

Totaal 18 13 14 9 12 14 7 

 

Overleg met de huurdersorganisaties 

De huurderscommissarissen nemen namens de raad deel aan het najaarsoverleg met de huurdersorganisaties. 

Daarin kwamen de volgende onderwerpen aan bod: het ‘verhaal van Portaal’, het manifest Passend Wonen en het 

programma Huurder Centraal. Voorafgaand aan het najaarsoverleg overleggen de huurderscommissarissen 

separaat met de huurdersorganisaties. Daarnaast heeft de raad contact met HO’s bij werkbezoeken in de regio’s 

en bij de stakeholdersbijeenkomst en zijn er contacten door het jaar heen tussen de huurderscommissarissen en 

de huurdersorganisaties.  

 

Overleg met de OR 

In 2018 voerde de raad overleg met de ondernemingsraad over diverse onderwerpen. 
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Overleg met overige stakeholders 

De leden van de raad onderhouden contact met belanghebbenden binnen en buiten Portaal. Bij de werkbezoeken 

van de raad worden stakeholders betrokken, zoals huurdersorganisaties en gemeenten. De raad legde vorig jaar 

twee werkbezoeken op locatie af.  

In Soest bezocht de raad de wijk Den Engh, mede naar aanleiding van de publiciteit over de renovatie van deze 

wijk. Ook was er een bezoek aan een Stroomversnellingsproject en een potentieel sloopcomplex. 

Het bezoek aan Nieuwegein en Utrecht stond in het teken van gemengd wonen en inclusiviteit. De raad bezocht 

Meander (Nieuwegein), Majella (Utrecht) en PLace2BU (Utrecht). In dit laatste project waren er gesprekken met 

bewoners, medewerkers en samenwerkingspartners.  

 

Vooruitblik en verantwoording 

De komende jaren zal de samenleving een stevig beroep doen op de corporaties. Denk aan het (mede)realiseren 

van de klimaatdoelstellingen, het huisvesten van kwetsbare groepen en het op peil houden van de leefbaarheid in 

de wijken. We staan voor de opgave om ons bezit te verduurzamen, de woningen betaalbaar te houden en de 

buurten leefbaar te houden. Het ‘verhaal van Portaal’ biedt hier handvatten voor. De raad ziet het komend jaar 

dan ook met vertrouwen tegemoet.  

Het bestuur heeft het jaarverslag over 2018 opgesteld, met daarin opgenomen de jaarrekening. PwC heeft deze 

jaarrekening gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. De raad kan zich verenigen 

met het jaarverslag van het bestuur; de raad verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid en stelt de 

jaarrekening vast. De raad en zijn individuele leden verklaren integer en onafhankelijk te hebben gehandeld, 

conform de integriteitscode van Portaal. 

De raad bedankt het bestuur voor de constructief kritische samenwerking en de Portaal-medewerkers voor de in 

2018 geleverde prestaties.  
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Bijlage 1 – Prestaties per gemeente 

Amersfoort 

Prestatieafspraken 

Voor het vierde jaar hebben we in Amersfoort gezamenlijke prestatieafspraken gemaakt (corporaties, gemeente 

en huurdersorganisaties). De looptijd is één jaar, met een doorkijk naar de periode 2019-2023. De belangrijkste 

thema’s in de prestatieafspraken voor 2019 zijn voldoende betaalbare sociale huurwoningen, duurzaamheid en 

wonen en zorg. Bij alle thema’s heeft de huurdersvertegenwoordiging een inbreng gehad.  

• Duurzaamheid – de partijen streven naar een CO₂-neutrale stad. Onder regie van de gemeente werken 

wij met andere partijen uit de stad aan de warmtevisie voor de stad. Hierin staat onder meer wanneer 

welke wijk start met het maken van een wijkwarmteplan. In zo’n plan staat op welke manier een wijk 

aardgasvrij kan worden. In Schothorst-Zuid, waar wij circa 275 woningen verhuren, zijn de partijen medio 

2018 begonnen met het opstellen van een warmteplan.  

• Wonen en zorg – de woningcorporaties werken met onder meer de gemeente en zorgpartijen verder aan 

de uitvoering van het Programma wonen en zorg, op basis van het gezamenlijke statement Amersfoort 

een thuis voor iedereen. 

• Doorstroming/beschikbaarheid - de continuering van de inzet van de Wooncoach. Deze ondersteunt 

senioren met een eengezinswoning bij het vinden van een passende woning en woonomgeving. Sinds 

2016 wordt de Wooncoach Senioren door de gezamenlijke corporaties in Amersfoort ingezet (de 

Alliantie, Omnia Wonen en Portaal). 

Tabel 40 - Klanttevredenheid gemeente Amersfoort 

Percentage huurders dat een 7 of hoger geeft voor 2017 2015 Doel 

de kwaliteit van de woning* 67,2 procent 74,1 procent 75 procent 

de buurt 69,7 procent 67,6 procent 70 procent 

het laatste contact met ons 66,8 procent 68,7 procent 75 procent 

*In voorgaande jaren (2005-2015) vroegen we naar de algemene tevredenheid met de woning; in 2017 specifiek naar de kwaliteit 

van de woning. 

Woningvoorraad  

In 2018 is het project de Evenaar opgeleverd. In de wijk Koppel zijn 80 sociale huurwoningen en 120 

koopwoningen gekomen. De sociale huurwoningen hebben wij in beheer genomen. In 2018 is het voormalig 

kantoorpand van Portaal aan de Hooglandseweg-Noord in Amersfoort omgebouwd tot 21 sociale 

huurappartementen. Hierin wonen cliënten van Humanitas DMH. Het zijn mensen met een licht verstandelijke 
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beperking. Zij krijgen ondersteuning bij wonen, dagbesteding of vrijetijdsinvulling. In het gebouw is 24 uur per 

dag begeleiding aanwezig. Andere in het oog springende projecten: 

• Op 1 april 2019 vertrekt de huidige huurder (zorgorganisatie Beweging 3.0) uit het verzorgingshuis De 

Liendert. Het afgelopen jaar hebben we een gemengd wonen-project voorbereid. Dit betreft een 

tijdelijke bestemming. 

• In een kantoorpand aan de Puntenburgerlaan 91 in Amersfoort gaan we in 2019 een woongebouw 

realiseren. We hebben dit gebouw hiervoor aangekocht. Er is plek voor ongeveer 53 appartementen.  

• Op de gemeentelijke locatie aan de Engweg in Hoogland (gemeente Amersfoort) zijn we van plan om 

circa 21 woningen te realiseren. In 2018 ging hiervoor de stedenbouwkundige planvorming in 

samenwerking met de gemeente van start. 

Tabel 41 - Woningvoorraad gemeente Amersfoort 

 1 januari 2018 31 december 2018 

Totaal aantal woningen 5.238 5.365 

Goedkoop (minder dan € 417,34) 919 888 

Bereikbaar (tussen € 417,34 en € 640,14) 3.366 3.395 

Duur tot huurtoeslaggrens (tussen € 640,14 en € 710,68) 705 773 

Vrije sector (meer dan € 710,68) 248 273 

Nieuwbouw en herstructurering  80 

Renovatie  0 

Verkoop  3 

Energie-index 1,56 1,58 

 

Kwaliteit en duurzaamheid 

Voor het duurzaam maken van eengezinswoningen bedachten we een aanpak waarbij huurders zelf keuzes 

kunnen maken om hun woning te verduurzamen: Jouw Thuis. Huurders kunnen kiezen voor verschillende 

pakketten. Het afgelopen jaar hebben we deze aanpak doorontwikkeld en aangeboden aan 300 huurders. 

Ongeveer 200 huurders hebben een bestelling geplaatst; de meeste daarvan zijn al gerealiseerd. Veel 

belangstelling is er voor de zonnepanelen (196 bestellingen), verbetering ventilatie (112) en vloerisolatie (103). 

Eind 2018 hebben circa 350 huurders van een eengezinswoning een aanbod gehad voor zonnepanelen. Dit is de 

start van het zonnepanelenproject Zonnig Portaal.  
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Leefbaarheid en beheer 

We doen er alles aan om te voorkomen dat een gezin op straat komt te staan, bijvoorbeeld doordat de huur niet 

wordt betaald. Daarom werken we nauw samen met de gemeente, andere corporaties, wijkteams, Stadsring 51 en 

de ggd. Over de manier waarop we dat doen, maakten we in het voorjaar afspraken. 

Door intensieve samenwerking met de begeleiders van SOVEE, de gemeente en bewoners is de leefbaarheid in de 

buurt verbeterd bij de zogeheten pitstopwoningen (voor jongeren die begeleiding krijgen, op weg naar 

zelfstandig wonen). 

Onze inzet op het verhuren van woningen aan statushouders bestaat onder meer uit het huisvesten van 

alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s) in reguliere woningen. Door effectieve inzet van onze afdeling 

sociaal beheer wonen de AMA’s op een prettige manier samen met andere huurders. Daarnaast verzorgen we ook 

de huisvesting van de ex-AMA’s die nog drie maanden ondersteund worden bij het wonen.  

Samen met de Stichting De Tussenvoorziening verzorgen we de huisvesting van het initiatief Housing First. De 

doelgroep bestaat uit mensen die dak- of thuisloos zijn en een nieuwe start willen maken.  

Samen met gemeente, bewoners en partners uit het netwerk Operatie Steenbreek (Boldershof en de tuinen), 

hebben we een nieuwe, groene inrichting van het openbare en private terrein bedacht. Ook zijn we begonnen met 

de bouw van de Evenaar. Nog voor de oplevering van dit complex, hebben we samenwerking gezocht met de 

nieuwe bewoners. We spraken onder meer over bewonersinitiatieven, regels in het gebouw en omgang met 

elkaar. Bij de Paladijnenweg hebben we samen met andere partijen een plan gemaakt om de sociale problematiek 

aan te pakken. Dit was nodig, gezien de onrust in deze buurt.  

Tabel 42 – Woningtoewijzing gemeente Amersfoort 

Prijsklasse Aantal Verdeling 

Goedkoop (minder dan € 417,34) 42 10 procent 

Bereikbaar (tussen € 417,34 en € 640,14) 310 76 procent 

Duur (tussen € 640,14 en € 710,68) 43 11 procent 

Vrije sector (meer dan € 710,68) 13 5 procent 

Totaal 408  100 procent 

Arnhem 

Prestatieafspraken 
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Ook voor 2018 zijn er (aanvullende) prestatieafspraken gemaakt met de gemeente en de drie grootste corporaties 

en de huurdersorganisaties: Huurdersorganisatie Portaal (HOP) Arnhem, Huurdersorganisatie Volkshuisvesting 

Arnhem (HOVAR) en De Brug (Vivare). We zetten een nieuwe stap in de verduurzaming van huurwoningen met 

initiatieven voor het aardgasvrij maken van bestaande woningen in minimaal drie wijken. De gemeente neemt 

daarin het voortouw en ontwikkelt een warmtevisie. Daarnaast komt er extra aandacht voor de 

energiebewustwording van huurders. Verder maakten we afspraken over het aanbieden van voldoende betaalbare 

huurwoningen en het vergroten van de zogeheten kernvoorraad; de huurvoorraad tot aan de tweede 

aftoppingsgrens. De ondertekenaars kwamen verder overeen samen op te trekken tegen extra lastenverzwaringen 

voor corporaties door het Rijk. 

Met de gemeente, de huurdersorganisaties en de andere Arnhemse woningcorporaties spraken we af dat de 

huren voor onze doelgroep in 2018 niet verder stijgen dan de inflatie. We bevestigden de afspraak dat alle 

huurwoningen in 2020 gemiddeld energielabel B hebben. Dit jaar zetten we een nieuwe stap. Er komt een plan 

voor het energieneutraal maken van alle sociale huurwoningen in 2050. Bovendien maken we nieuwe sociale 

huurwoningen in principe aardgasloos. Verder maakten we afspraken over het aanbieden van voldoende 

betaalbare huurwoningen en het vergroten van de zogeheten kernvoorraad; de huurvoorraad tot aan de tweede 

aftoppingsgrens. 

Tabel 43 – Klanttevredenheid gemeente Arnhem 

Percentage huurders dat een 7 of hoger geeft voor 2017 2015 Doel 

de kwaliteit van de woning* 67,0 procent 74,1 procent 75 procent 

de buurt 67,2 procent 67,6 procent 70 procent 

het laatste contact met ons 69,9 procent 68,7 procent 75 procent 

*In voorgaande jaren (2005-2015) vroegen we naar de algemene tevredenheid met de woning; in 2017 specifiek naar de kwaliteit 

van de woning. 

Woningvoorraad 

Arnhem heeft behoefte aan levensloopgeschikte appartementen, met lift, geschikt voor een- en 

tweepersoonshuishoudens. Wij willen meer van deze woningen en zoeken daarom naar plekken om ze duurzaam 

en betaalbaar te bouwen. En we doen dat het liefste in de buurt van voorzieningen en het openbaar vervoer.  

In Schuytgraaf is na de zomer gestart met de bouw van 55 betaalbare driekamerappartementen. Het 

appartementengebouw komt aan de Parnassusstraat, naast de internationale school en tegenover winkelcentrum 

Schuytgraaf. Naar verwachting zijn de sociale huurwoningen eind 2019 gereed.2018 stond in het teken van de 
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planvorming voor het voormalig schoolgebouw Het Palet aan de Witsenstraat. Het is de bedoeling de school om 

te bouwen tot compacte en betaalbare sociale huurwoningen, onder meer voor bijzondere doelgroepen. Nu zijn 

er vooral duurdere koopwoningen in de wijk. 

In het project Deltakwartier in de wijk Presikhaaf verloopt de bouw van de woningen volgens planning. In 2018 

zijn 26 van de 40 sociale huurwoningen opgeleverd en verhuurd. De overige woningen volgen begin 2019. Ook 

zijn de 39 koopwoningen verkocht. Daarnaast bouwt Amvest 151 vrijesectorhuurwoningen, waarvan een groot 

deel is opgeleverd. De woningen in Deltakwartier zijn aangesloten op stadsverwarming. 

Tabel 44 – Woningvoorraad gemeente Arnhem 

 1 januari 2018 31 december 2018 

Totaal aantal woningen 4.805 4.800 

Goedkoop (minder dan € 417,34) 746 671 

Bereikbaar (tussen € 417,34 en € 640,14) 3.377 3.395 

Duur tot huurtoeslaggrens (tussen € 640,14 en € 710,68) 535 563 

Vrije sector (meer dan € 710,68) 147 171 

Nieuwbouw en herstructurering  26 

Renovatie  0 

Verkoop  14 

Energie-index 1,48 1,48 

 

Kwaliteit en duurzaamheid 

In Arnhem hebben we dit jaar voor drie projecten (drie-hoogflats in Presikhaaf) de voorbereidingen voor een 

renovatie getroffen en gezorgd voor voldoende draagvlak onder bewoners; in 2019 te kunnen we van start. De 

flats zijn verouderd, de aandacht gaat dan ook vooral uit naar het verhelpen van isolatie-, vocht- en 

tochtproblemen en het verbeteren van de uitstraling. Straks zijn de woningen comfortabel en energiezuinig.  

In het Arnhemse centrum krijgen 76 sociale huurappartementen een forse en duurzame opknapbeurt . Een ruime 

meerderheid bewoners, maar liefst 88 procent, stemde met onze renovatieplannen in.  

Het plan om 113 woningen in de buurt ‘t Duifje te renoveren, zodat onze huurders comfortabel en energiezuinig 

kunnen wonen, gaat ook door. De bewoners hebben ingestemd, zodat aannemer De Variabele in april 2019 van 

start kan. 
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Leefbaarheid en beheer 

Ook Arnhem heeft te maken met een grotere instroom van kwetsbare bewoners en een grotere diversiteit van 

bewoners in de wijken. In 2018 is de gemeente begonnen met het opstellen van een visie op wonen, welzijn en 

zorg. Daarvoor is een visietafel ingericht waaraan corporaties, huurdersorganisaties en andere partijen werken aan 

een visie. De gemeente is geïnteresseerd in onze projecten voor gemengd wonen in Utrecht. We hebben samen 

de projecten Majella Wonen en Place2BU bezocht, ter inspiratie en om kennis op te doen. Ook in Arnhem bestaat 

de intentie om dergelijke projecten te ontwikkelen. 

De gemeente heeft met de drie grootste woningcorporaties in Arnhem (Volkshuisvesting, Portaal en Vivare) 

afspraken gemaakt over de toewijzing van woningen aan kwetsbare inwoners. Een van de belangrijkste: de 

corporaties stellen maximaal 120 woningen per jaar beschikbaar voor cliënten uit beschermd wonen, 

maatschappelijke opvang of jeugdzorginstellingen. Deze woningafspraken gelden sinds 1 juli 2017 en zorgen voor 

korte lijnen en helderheid in de samenwerking. 

De aanpak van zware overlastsituaties in Arnhem gaat via een samenwerkingsverband van partijen in het 

zogeheten OZO (Overlast- en Zorgoverleg). De Arnhemse corporaties vinden dit overleg belangrijk en leveren 

naast personele inzet sinds medio 2017 ook een financiële bijdrage. 

Inmiddels is de pilot Vroeg eropaf in Arnhem een project geworden. Samen met andere partijen (corporaties, 

nutsbedrijven, zorgverzekeraars) proberen we te voorkomen dat onze huurders in de schulden komen. Dat doen 

we door bij dreigende schuldproblemen huishoudens te bezoeken en zo vroeg mogelijk het gesprek aan te gaan. 

Tabel 45 – Woningtoewijzing gemeente Arnhem 

Prijsklasse Aantal Verdeling 

Goedkoop (minder dan € 417,34) 94 25 procent 

Bereikbaar (tussen € 417,34 en € 640,14) 251 66 procent 

Duur (tussen € 640,14 en € 710,68) 19 5 procent 

Vrije sector (meer dan € 710,68) 16 4 procent 

Totaal 380  100 procent 
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Bunnik 

Prestatieafspraken 

In 2018 hebben we nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de gemeente en de huurdersraad. 

Tabel 46 – Klanttevredenheid gemeente Bunnik 

Percentage huurders dat een 7 of hoger geeft voor 2017 2015 Doel 

de kwaliteit van de woning* 69,5 procent 74,1 procent 75 procent 

de buurt 87,9 procent 67,6 procent 70 procent 

het laatste contact met ons 78,2 procent 68,7 procent 75 procent 

*In voorgaande jaren (2005-2015) vroegen we naar de algemene tevredenheid met de woning; in 2017 specifiek naar de kwaliteit 

van de woning. 

Woningvoorraad 

Het uitverhuizen van de 12 huishoudens op het Jochem Janszplantsoen is in 2018 afgerond. De plannen voor de 

nieuwbouw van 32 woningen worden in 2019 verder uitgewerkt. 

Tabel 47 – Woningvoorraad gemeente Bunnik 

 1 januari 2018 31 december 2018 

Totaal aantal woningen 762 762 

Goedkoop (minder dan € 417,34) 50 43 

Bereikbaar (tussen € 417,34 en € 640,14) 432 421 

Duur tot huurtoeslaggrens (tussen € 640,14 en € 710,68) 219 224 

Vrije sector (meer dan € 710,68) 61 74 

Nieuwbouw en herstructurering 0 0 

Renovatie 0 0 

Verkoop 0 0 

Energie-index 1,61 1,59 

 

  



ha 

 

 

 

82 

Leefbaarheid en beheer 

In 2018 hebben we gesprekken gevoerd met de gemeente en met woningcorporatie LEKSTEDEwonen om tot een 

WMO-convenant te komen. De ondertekening is in 2019. 

Met de gemeente hebben we afgesproken dat we starten met de uitrol van de Energiebox. In 2019 kunnen dertig 

huurders een energiebesparingsadvies aanvragen. 

Het afgelopen jaar zijn we overgestapt op een ander schoonmaakbedrijf voor de gestapelde complexen. Ook zijn 

we begonnen met intensief beheer door de gebiedsbeheerder. 

Tabel 48 – Woningtoewijzing gemeente Bunnik 

Prijsklasse Aantal Verdeling 

Goedkoop (minder dan € 417,34) 2 5 procent 

Bereikbaar (tussen € 417,34 en € 640,14) 33 80 procent 

Duur (tussen € 640,14 en € 710,68) 3 7 procent 

Vrije sector (meer dan € 710,68) 3  7 procent 

Totaal 41  100 procent 
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Leiden 

Eind 2018 hebben wij een groot deel van het bezit van woningcorporatie Ymere in Leiden (terug)gekocht. Het 

gaat om 909 woningen, waarvan 31 vrijesectorhuurwoningen. De koop van de Leidse Ymere-portefeuille is een 

logische aanvulling op ons bezit. We nemen hiermee onze verantwoordelijkheid als belangrijke partner in de stad 

Leiden en continueren de beschikbaarheid van voldoende, betaalbare sociale huurwoningen. 

Prestatieafspraken 

In Leiden lopen prestatieafspraken tussen de corporaties en de gemeente voor de periode 2015-2020. De 

huurdersorganisaties waren in 2014 (vooruitlopend op de nieuwe wetgeving) wel bij het maken van deze 

afspraken betrokken, maar ondertekenden deze niet. 

In Leiden hebben we in 2018, in overleg met de gemeente en de andere corporaties, opnieuw geen bod 

uitgebracht. Gezamenlijk besloten we onze tijd te gebruiken om de lopende afspraken te actualiseren en aan te 

vullen. Dit leidde tot de ondertekende Actualisatie Prestatieafspraken Leiden 2019. De huurdersorganisaties zijn 

betrokken bij de prestatieafspraken, maar hebben ook dit jaar niet getekend. Omdat zij de (overkoepelende) 

meerjarige afspraken niet hebben ondertekend, menen zij ook de actualisatie niet te kunnen onderschrijven. 

De geactualiseerde afspraken gaan voornamelijk over wonen en zorg, in relatie tot bijzondere doelgroepen, en 

duurzaamheid. Zo gaan corporaties enkele grote woningen ter beschikking stellen voor kamergewijze verhuur aan 

bijzondere groepen. Ook gaan we op zoek naar kansen voor nieuwbouw, zodat we projecten op het gebied van 

gemengd wonen kunnen realiseren. De gemeente neemt het initiatief om panden aan te dragen die geschikt zijn 

voor herontwikkeling. Om de ambitie ‘aardgasvrij’ in te vullen, werken we samen met de gemeente en andere 

partijen in een stuurgroep en in werkgroepen. 

In januari organiseerden wij de conferentie Kwetsbare bewoners in de wijk, samen met de gemeente. Dit was 

vooral ingegeven door zorgen over toenemende ggz-problematiek in onze wijken. Met partijen als de gemeente, 

corporaties, zorginstellingen, sociale wijkteams en de politie hebben we de problemen besproken en naar 

oplossingen gezocht. In vervolgbijeenkomsten zijn speerpunten benoemd. Wij zijn sterk betrokken geweest bij het 

opstellen van de gezamenlijke werkagenda. 
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Tabel 49 – Klanttevredenheid gemeente Leiden 

Percentage huurders dat een 7 of hoger geeft voor 2017 2015 Doel 

de kwaliteit van de woning* 64,3 procent 74,1 procent 75 procent 

de buurt 64,9 procent 67,6 procent 70 procent 

het laatste contact met ons 62,4 procent 68,7 procent 75 procent 

*In voorgaande jaren (2005-2015) vroegen we naar de algemene tevredenheid met de woning; in 2017 specifiek naar de kwaliteit 

van de woning. 

Woningvoorraad 

Begin 2018 hebben we 41 energiezuinige sociale appartementen opgeleverd in het drielaagse complex de 

Oosterhof. Een herontwikkelingsproject waarbij we 25 vooroorlogse woningen hebben gesloopt. De Oosterhof is 

onderdeel van de herstructurering van de Zeeheldenbuurt met als uitgangspunt bouwen voor de bewoners van 

de wijk met behoud van het karakter. Bewoners uit onze sloopwoningen en onderhoudswoningen zijn hier dan 

ook met voorrang gehuisvest. 

We willen ook in Leiden de huren laag houden, onze woningen nog jaren verhuren en goede woningen 

toevoegen. Daarom hebben we bij een deel van de woonblokken in het complex Hoflaan in 2018 onderhoud 

gepleegd en een ander deel vervangen door nieuwbouw. Het uitgangspunt is dat drie blokken (58 woningen) 

tegelijk gesloopt worden vanaf eind 2019. In 2018 zijn de eerste bewoners verhuisd. De nieuwbouw bestaat uit 

circa zeventig sociale huurappartementen met een lift. Samen met de gemeente verkennen wij ook de 

mogelijkheden voor meer nieuwbouw in de buurt van de Hoflaan. 

In 2018 hebben we meer gedaan aan acquisitie. Voor de locatie Rhijnvreugd hebben we een 

intentieovereenkomst getekend voor circa 25 sociale woningen. Voor andere locaties zijn we in gesprek met 

diverse partijen. 

  



ha 

85 

Tabel 50 – Woningvoorraad gemeente Leiden 

1 januari 2018 31 december 2018 

Totaal aantal woningen 6.643 7.555 

Goedkoop (minder dan € 417,34) 899 1.033 

Bereikbaar (tussen € 417,34 en € 640,14) 4.432 4.972

Duur tot huurtoeslaggrens (tussen € 640,14 en € 710,68) 913 1007 

Vrije sector (meer dan € 710,68) 399 543 

Nieuwbouw en herstructurering 41 

Renovatie - 

Verkoop 6 

Energie-index 1,70 1,72 

Tabel 51 – Woningtoewijzing gemeente Leiden 

Prijsklasse Aantal Verdeling 

Goedkoop (minder dan € 417,34) 59 13 procent 

Bereikbaar (tussen € 417,34 en € 640,14) 347 77 procent 

Duur (tussen € 640,14 en € 710,68) 20 4 procent 

Vrije sector (meer dan € 710,68) 24 5 procent 

Totaal 450  100 procent 

In 2018 zijn van de toegewezen woningen er 39 naar bijzondere doelgroepen gegaan: 16 naar woningzoekenden 

uit de maatschappelijke opvang, 3 naar woningzoekenden met een ggz-indicatie en 20 naar (59) statushouders. 

Daarnaast zijn er 55 woningen aan mensen met urgentie verhuurd. 

Kwaliteit en duurzaamheid 

Met de gemeente spraken we af om in 2020 een Energie-index van gemiddeld 1,36 te realiseren. Vorig jaar 

verbeterde de Energie-index van 1,72 naar 1,70. Waar mogelijk, willen we al in 2035 aardgasvrij zijn. In 2018 zijn 
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diverse overleggen op gang gekomen om hier naartoe te werken. Zo nemen wij deel in de stuurgroep Leiden 

aardgasvrij en de projectgroep Zuid-West. 

In de Agaatlaan hebben we na uitvoerig onderzoek het voornemen voor nul-op-de-meterwoningen losgelaten. 

Een bijna energieneutraal gebouw (BENG) is echter wel mogelijk en maar liefst 93 procent van de bewoners is 

akkoord met de uiteindelijke plannen. Na een pittige discussie met de bewonerscommissie over vergoedingen en 

ontzorgen van bewoners, zijn we de voorbereidingen begonnen voor de uitvoering in 2019. 

In het complex Titus Brandsmalaan gaan we twee flats renoveren naar label B. De flats blijven betaalbaar voor de 

doelgroep. Bij de overige vier flats kijken we of we kunnen aansluiten bij de ontwikkelingen van het naastgelegen 

bedrijventerrein. Hier onderzoeken we of sloop-nieuwbouw kansen biedt om sociale woningen toe te voegen. 

Leefbaarheid en beheer 

In de Zeeheldenbuurt en bij de nieuwbouw aan het Lakenplein stimuleren we bewoners mee te doen met het 

project Tegel eruit, plantje erin. Ook brengen wij gevelgroen en geveltuintjes aan en werken we samen om van het 

(versteende) Lakenplein een klimaatadaptief gebied te maken.  

In de wijk Slaagwijk voeren we een intensievere vorm van beheer in onze complexen en in de openbare ruimte; er 

is een toename van vervuiling, vandalisme en sociale onrust. In de Stevenshof hebben we in het kader van 

‘schoon, heel en veilig’ samen met bewoners achterpaden opgeknapt en bergingsgangen veiliger gemaakt. 

Een deel van onze huurders ervaart meer overlast, terwijl de zelfredzaamheid afneemt. Samenwerking met sociale 

partners (bijvoorbeeld binnen de werkagenda) wordt steeds belangrijker om de leefbaarheid in onze buurten op 

peil te houden.  

Over het algemeen is de samenwerking met de diverse netwerkpartners beter geworden. 

Samen met onder meer de gemeente Leiden, sociale wijkteams, Zorg & Zekerheid en de ggd hebben we het 

convenant Snelle Hulp Bij Schulden (SHBS) ondertekend. Als er twee maanden huurachterstand is, melden we dit 

bij SHBS (zo’n vijf tot acht huishoudens per maand). Ook medewerkers van De Stadsbank en het sociaal wijkteam 

bekijken of er signalen zijn die erop wijzen dat er een achterstand kan ontstaan, gaan vervolgens in gesprek met 

de huurder en beoordelen eventuele vervolgacties. 
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Nieuwegein 

Prestatieafspraken 

Eind 2018 hebben wij prestatieafspraken gemaakt met de gemeente en de huurdersraad. 

Tabel 52 - Klanttevredenheid gemeente Nieuwegein 

Percentage huurders dat een 7 of hoger geeft aan 2017 2015 Doel 

de kwaliteit van uw woning* 65,5 procent 74,1 procent 75 procent 

de buurt 63,4 procent 67,6 procent 70 procent 

het laatste contact met ons 63,5 procent 68,7 procent 75 procent 

*In voorgaande jaren (2005-2015) vroegen we naar de algemene tevredenheid met de woning; in 2017 specifiek naar de kwaliteit 

van de woning. 

Woningvoorraad 

Hoogtepunt in 2018 was de oplevering van 72 appartementen in Blokhoeve: voor het eerst in lange tijd hebben 

we woningen aan onze woningvoorraad in Nieuwegein toegevoegd. Tegelijkertijd hebben wij en de gemeente de 

besluitvorming over de transformatie van het oude gemeentehuis naar 250 sociale huurappartementen afgerond. 

Hier komt een gemengd-wonenproject voor statushouders, uitstromers uit de maatschappelijke opvang en 

jongeren. Naar verwachting wordt de bestemmingsplanprocedure begin 2019 afgerond, daarna kan de 

verbouwing van start. 

Tabel 53 – Woningvoorraad gemeente Nieuwegein 

 1 januari 2018 31 december 2018 

Totaal aantal woningen 1.1.43 1.235 

Goedkoop (minder dan € 417,34) 192 170 

Bereikbaar (tussen € 417,34 en € 640,14) 726 823 

Duur tot huurtoeslaggrens (tussen € 640,14 en € 710,68) 192 202 

Vrije sector (meer dan € 710,68) 33 40 

Nieuwbouw en herstructurering  108 

Renovatie  0 

Verkoop  17 

Energie-index 1,06 1,16 
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Kwaliteit en duurzaamheid 

In 2017 zijn we begonnen om huurders te voorzien van een persoonlijk energieadvies. 

Leefbaarheid en beheer 

Samen met de andere corporaties in Nieuwegein en de gemeente hebben we het convenant Verzorgd Wonen 

ondertekend. Voor ons betekende dit dat we ons complex aan het Colijnpark geschikt hebben gemaakt voor 

bewoning door ouderen die zorg nodig hebben. Verder is in Nieuwegein een start gemaakt met de 

Voorzieningenwijzer die bewoners tips geeft over het benutten van toeslagmogelijkheden en het besparen op 

bijvoorbeeld energie. Ook kunnen huurders ook dit jaar gratis energieadvies krijgen. 

Tabel 54 – Woningtoewijzing gemeente Nieuwegein 

Prijsklasse Aantal Verdeling 

Goedkoop (minder dan € 417,34) 1  1 procent 

Bereikbaar (tussen € 417,34 en € 640,14) 168  91 procent 

Duur (tussen € 640,14 en € 710,68) 14  8 procent 

Vrije sector (meer dan € 710,68) 1 1 procent 

Totaal 184  100 procent 
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Nijmegen 

In Nijmegen zijn we met ongeveer 11.000 woningen de corporatie met het meeste bezit. We hebben daar dan 

ook een grote volkshuisvestelijke opgave. Enerzijds groeit de Nijmeegse bevolking nog in de komende jaren. 

Anderzijds heeft Portaal in Nijmegen veel oudere woningen, waarmee de opgave om te verduurzamen extra groot 

is. 

Prestatieafspraken 

In Nijmegen hebben de partijen van het tripartite-overleg een samenwerkingsagenda 2019-2023 opgesteld. 

Hierin zijn de ambities en opgaven voor de komende periode vastgelegd. De partijen hebben gekozen voor een 

meerjarige, korte agenda. Een agenda die niet alleen richting geeft en rekenschap aflegt over behaalde resultaten, 

maar ook ruimte laat voor verschillen in mogelijkheden en ambities. Op basis van deze meerjarige 

samenwerkingsagenda wordt per corporatie jaarlijks een beperkte trilaterale overeenkomst gemaakt. Deze 

benoemt de individuele bijdragen van partijen. Jaarlijks worden twee thema’s uitgediept die tot afspraken kunnen 

leiden. In 2019 is gekozen voor de thema’s leefbaarheid en beschikbaarheid. HBV de Klink heeft de 

samenwerkingsagenda niet ondertekend. 

Tabel 55 – Klanttevredenheid gemeente Nijmegen 

Percentage huurders dat een 7 of hoger geeft aan 2017 2015 Doel 

de kwaliteit van de woning* 63,4 procent 74,1 procent 75 procent 

de buurt 59,6 procent 67,6 procent 70 procent 

het laatste contact met ons 66,9 procent 68,7 procent 75 procent 

*In voorgaande jaren (2005-2015) vroegen we naar de algemene tevredenheid met de woning; in 2017 specifiek naar de kwaliteit 

van de woning. 

Woningvoorraad 

In het voorjaar is het levensloopgeschikte complex Molenweg (116 etagewoningen met lift) opgeleverd in de wijk 

Wolfskuil. In de periode waarin de oplevering plaatsvond, zorgde zware neerslag voor wateroverlast in de 

ondergrondse garage, waarbij ook de elektrische installatie is beschadigd. Hierdoor liep de oplevering vertraging 

op.  

Met het project Nachtegaalplein ronden we de herstructurering in de Wolfskuil af. Eind 2018 zijn 57 woningen 

opgeleverd, waarvan 38 voor de middeldure huur. Dit is het laatste project waarbij klanten de mogelijkheid 

hadden terug te keren naar de buurt waaruit zij destijds zijn vertrokken omdat hun woningen werden gesloopt. 
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Van de 28 potentiële terugkeerders hebben 12 huishoudens gebruikgemaakt van herhuisvesting in een 

eengezinswoning aan het Nachtegaalplein of in een levensloopgeschikt (nieuwbouw)appartement in de buurt. De 

overige woningen zijn bij voorrang verhuurd aan gezinnen. 

In het voorjaar is de bouw gestart op het Circusterrein aan de rand van Hatert. Ook in dit project werken we met 

een vastgoedontwikkelaar-belegger samen aan een divers samengestelde wijk. Giesbers bouw realiseert voor ons 

een woontoren met 75 sociale huurappartementen en voor Amvest 40 grondgebonden vrijesectorhuurwoningen. 

Met de oplevering van dit project is de herstructurering in Hatert afgerond. 

Tabel 56 – Woningvoorraad gemeente Nijmegen 

 1 januari 2018 31 december 2018 

Totaal aantal woningen 10.977 11.179 

Goedkoop (minder dan € 417,34) 2.002 1.905 

Bereikbaar (tussen € 417,34 en € 640,14) 7.319 7.4274 

Duur tot huurtoeslaggrens (tussen € 640,14 en € 710,68) 1.152 1.280 

Vrije sector (meer dan € 710,68) 504 520 

Nieuwbouw en herstructurering  248 

Renovatie  93 

Verkoop  29 

Energie-index 1,52 1,58 

 

Kwaliteit en duurzaamheid 

Doorstroming senioren – honderd senioren van een renovatieproject kregen van ons het aanbod om door te 

stromen naar het levensloopgeschikte complex aan de Molenweg. Met een aantal maatregelen uit onze 

‘gereedschapskist’ konden maximaal 25 huishoudens van deze regeling gebruikmaken. Uiteindelijk kregen negen 

senioren een nieuwe woning aangeboden. In het najaar van 2018 is eenzelfde soort actie ondernomen bij de 

nieuwe levensloopgeschikte etagewoningen in de wijk Hatert. Hierbij hebben we meer dan vierhonderd senioren 

aangeschreven. Het gaat om ouderen die in een eengezinswoning of etagewoning wonen zonder lift, in Hatert en 

Grootstal. Via deze maatregel zijn dertig huishoudens naar een nieuwe woning gegaan.  

Bijzondere woonvorm Molenweg – onderdeel van het complex Molenweg is een woonvorm voor een bijzondere 

doelgroep die in samenwerking met de Driestroom is ontwikkeld. Deze woonvorm bevat 27 kleine appartementen 
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voor de doelgroep huurders met een stoornis in het autistisch spectrum. Daarnaast is er ontmoetingsruimte en 

kantoorruimte voor de Driestroom. In het project is het scheiden van wonen en zorg toegepast. De 

zorgleverancier huurt de algemene ruimtes en heeft een voordrachtsrecht voor de appartementen.  

Scheiden wonen en zorg – de wijziging in regelgeving rondom de decentralisatie van zorg heeft ertoe geleid dat 

wij vijf wonen- en zorgcontracten hebben opgesteld en geïmplementeerd. Hiermee leggen we (afhankelijk van 

verhuur of opvang) de verantwoordelijkheid bij de klant of de zorgpartij. Zo sluiten we met veel klanten in eerste 

instantie een contract voor bepaalde tijd af waarin de klant (en de zorgpartij) kan aantonen dat hij in staat is 

zelfstandig te wonen. De intentie blijft om een contract voor onbepaalde tijd af te sluiten. 

Met de nieuwe contracten konden we ook eerder afgesloten contracten voor woonvormen met zorgpartijen 

aanpassen aan de nieuwe regelgeving.  

Jongerenprojecten – in Nijmegen is een groot tekort aan goedkope woningen voor jongeren. In 2018 zijn we 

daarom gestart met twee jongerenprojecten. In het complex Mariaplein (27 onzelfstandige eenheden) en het 

complex Doddendaal (38 zelfstandige eenheden) komen kwetsbare jongeren te wonen op basis van een tijdelijk 

huurcontract. In deze pilot richten we ons in eerste instantie op jongeren met een wmo-indicatie en roc-leerlingen 

die tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Het project hebben we samen met de gemeente en het roc 

ontwikkeld. Het roc zorgt voor een startcoach en de gemeente is verantwoordelijk voor budgetbeheer. 

Kwetsbare groepen en inclusieve buurten – in de wijk Heseveld ging, in navolging van afspraken met de 

gemeente en andere stakeholders, een pilot van start om kwetsbare bewoners sneller in beeld te hebben en te 

kunnen helpen. Een sociaal beheerder en/of buurtbeheerder bezoekt samen met iemand van het Sociaal Wijk 

Team (SWT) van de gemeente nieuwe bewoners, enige tijd na de verhuisdatum. Tijdens een keukentafelgesprek is 

snel inzichtelijk of de bewoner zelfstandig kan wonen, of dat hulp van instanties nodig is. Zo signaleren we 

kwetsbare bewoners in een vroeg stadium. Bovendien is de drempel voor de huurder om ons aan te spreken 

lager. Tot slot hebben we kortere lijnen met de gemeente en andere partijen. Het project is zó succesvol, dat we 

deze werkwijze vanaf 2019 in meer wijken in Nijmegen gaan toepassen.  

Huurkoop – de pilot ‘huurkoop’ die HBV De Klink in de prestatieafspraken van 2017 had ingebracht, is definitief 

onderdeel geworden van een project van zes nieuwbouwwoningen in de wijk Neerbosch-Oost. Het project is in 

2018 bouwkundig voorbereid. Verder heeft interne voorbereiding ertoe geleid dat in 2019 een collega van de 

flexpool een plan maakt en inzet om potentiële huurkopers voor deze woningen te vinden. Het doel is dat er meer 

differentiatie in de wijk komt. Of het plan haalbaar is, zal in 2019 blijken. 
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Woningtoewijzing 

In 2018 zijn er 929 woningen toegewezen. 

In de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen hebben we samen met de zestien andere corporaties die actief zijn in 

de regio een samenwerkingsovereenkomst met Enserve. In 2018 is de nieuwe website van Entree, de website voor 

woningzoekenden, live gegaan. Het nieuwe systeem werkt op basis van een zoekprofiel, waardoor 

woningzoekenden direct een keuze kunnen maken uit het aanbod dat voor hen geschikt is. 

De huidige huisvestingsverordening kent een looptijd tot eind 2019. In 2018 is een werkgroep begonnen met de 

evaluatie. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten en corporaties in de 

woningmarktregio Arnhem-Nijmegen. De evaluatie is gehouden onder de volgende vier groepen: 

woningzoekenden, woningzoekenden die een andere woning hebben gevonden, corporatiemedewerkers, de 

gemeenten en de huurdersorganisatie. De conclusie is dat de huidige verordening in grote lijnen prima werkt en 

op een breed draagvlak kan rekenen. De hoofdlijnen uit de verordening kunnen voor de nieuwe periode hetzelfde 

blijven. In 2019 wordt de huisvestingsverordening geactualiseerd. 

Tabel 57 – Woningtoewijzing gemeente Nijmegen 

Prijsklasse Aantal Verdeling 

Goedkoop (minder dan € 417,34) 80 9 procent 

Bereikbaar (tussen € 417,34 en € 640,14) 736 79 procent 

Duur (tussen € 640,14 en € 710,68) 84 9 procent 

Vrije sector (meer dan € 710,68) 29 3 procent 

Totaal 929  100 procent 
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Oegstgeest 

In Oegstgeest hebben we 95 woningen. Als gevolg van de Woningwet mogen wij in deze gemeente niet meer 

uitbreiden; Oegstgeest ligt buiten onze kernregio en we hebben geen ontheffing gekregen voor de gemeente.  

Prestatieafspraken 

In juni hebben we een (beperkt) bod uitgebracht aan de gemeente. In december hebben we de prestatieafspraken 

ondertekend voor 2019. De afspraken zijn beperkt: ons woningbestand is nog jong en goed op orde, en 

uitbreiden mogen we in deze gemeente niet. De HBV heeft de afspraken ook ondertekend. 

Tabel 58 – Woningvoorraad gemeente Oegstgeest 

 1 januari 2018 31 december 2018 

Totaal aantal woningen 95 95 

Goedkoop (minder dan € 417,34) 0 0 

Bereikbaar (tussen € 417,34 en € 640,14) 27 26 

Duur tot huurtoeslaggrens (tussen € 640,14 en € 710,68) 49 45 

Vrije sector (meer dan € 710,68) 19 24 

Nieuwbouw en herstructurering  0 

Renovatie  0 

Verkoop  0 

Energie-index 1,01 0,95 
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Tabel 59 – Woningtoewijzing gemeente Oegstgeest 

Prijsklasse Aantal Verdeling 

Goedkoop (minder dan € 417,34) 0 0 procent 

Bereikbaar (tussen € 417,34 en € 640,14) 6 67 procent 

Duur (tussen € 640,14 en € 710,68) 1 11 procent 

Vrije sector (meer dan € 710,68) 2 22 procent 

Totaal 9  100 procent 

 

Kwaliteit en duurzaamheid 

Wij streven naar een gemiddelde Energie-index van 1,36 in 2020. Eind 2018 was dit 1,01. De voorraad in 

Oegstgeest is echter zeer duurzaam en voldoet nu al ruimschoots aan onze doelstelling voor 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ha 

 

 

 

95 

Rheden 

Wij trekken ons op termijn terug uit de gemeente Rheden. Daarom hebben we ook geen plannen voor 

nieuwbouw of renovatie. Uiteraard blijven we de woningen netjes onderhouden en houden we aandacht voor 

leefbaarheid.  

Hoewel we in Rheden slechts vier complexen bezitten, willen zowel wij als de gemeente voldoen aan de 

verplichting om prestatieafspraken te maken. Hiertoe hebben we de afspraken van 2017 overgenomen voor 2018, 

met een doorkijk naar de jaren erna. 

Tabel 60 – Woningvoorraad gemeente Rheden 

 1 januari 2018 31 december 2018 

Aantal woongelegenheden 107 107 

Overig bezit  20 20 

Totaal 127 127 
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Rozendaal 

De gemeente Rozendaal heeft geen woonvisie en het is dan ook niet nodig om prestatieafspraken te maken. Ons 

bezit in deze gemeente willen we niet uitbreiden of transformeren; we steven consolidatie na van de 46 sociale 

huurwoningen die we hebben. 

Tabel 61 – Woningvoorraad gemeente Rozendaal 

 1 januari 2018 31 december 2018 

Aantal woongelegenheden 46 46 

Overig bezit 0 0 

Totaal  31 46 

 

Tabel 62 – Woningtoewijzing gemeente Rozendaal 

Prijsklasse Aantal Verdeling 

Goedkoop (minder dan € 417,34) 0 0 procent 

Bereikbaar (tussen € 417,34 en € 640,14) 2 100 procent 

Duur (tussen € 640,14 en € 710,68) 0 0 procent 

Vrije sector (meer dan € 710,68) 0 0 procent 

Totaal 2  100 procent 
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Soest 

Prestatieafspraken  

2018 was het vierde achtereenvolgende jaar dat de partijen (corporaties, gemeente en huurdersorganisaties) in 

een constructieve samenwerking afspraken maakten. Uitgangspunt waren de bestaande prestatieafspraken voor 

2018. Deze zijn herijkt, waar nodig aangepast en aangevuld voor de periode 2019-2023. Belangrijkste thema’s 

voor 2019 zijn: voldoende betaalbare sociale huurwoningen en duurzaamheid. De huurdersvertegenwoordiging 

had bij alle thema’s een inbreng.  

Tabel 63 – Klanttevredenheid gemeente Soest 

Percentage huurders dat een 7 of hoger geeft voor 2017 2015 Doel 

de kwaliteit van de woning* 52,9 procent 74,1 procent 75 procent 

de buurt 58,2 procent 67,6 procent 70 procent 

het laatste contact met ons 63,6 procent 68,7 procent 75 procent 

*In voorgaande jaren (2005-2015) vroegen we naar de algemene tevredenheid met de woning; in 2017 specifiek naar 

de kwaliteit van de woning. 

Woningvoorraad 

In Soest hebben we in 2018 geen nieuwbouwwoningen opgeleverd. De voorbereiding van de bouw van 31 

appartementen voor de sociale verhuur in het dorpshart in Soesterberg is met enige vertraging voortgezet. De 

appartementen worden levensloopbestendig gebouwd. Ook zijn we begonnen met de planvorming van het 

sloop- en nieuwbouwproject Moerbessenberg in Soesterberg. Hier worden 32 bestaande woningen vervangen 

voor 58 nieuwbouwwoningen.  
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Tabel 64 – Woningvoorraad gemeente Soest 

 1 januari 2018 31 december 2018 

Totaal aantal woningen 3.679 3.670 

Goedkoop (minder dan € 417,34) 551 507 

Bereikbaar (tussen € 417,34 en € 640,14) 2.571 2.576 

Duur tot huurtoeslaggrens (tussen € 640,14 en € 710,68) 426 446 

Vrije sector (meer dan € 710,68) 122 141 

Nieuwbouw en herstructurering  0 

Renovatie  20 

Verkoop   2 

Energie-index 1,81 1,81 

 

Kwaliteit en duurzaamheid 

In 2018 hebben we de grootscheepse renovatie van 70 eengezinswoningen aan de Hobbemalaan in Soest 

afgerond. De woningen zijn nu nul-op-de-meter. Dit project maakt deel uit van de Stroomversnelling. De 

woningen hebben een compleet nieuwe gevel, een nieuw dak met zonnepanelen en nieuwe installaties voor 

verwarming en warmwater. 

Ook zijn we begonnen met het treffen van energetische maatregelen bij eengezinswoningen in Soest. Bewoners 

krijgen hierbij de keuze uit verschillende maatwerkpakketten. Deze aanpak maakt deel uit van een project waarbij 

we binnen drie jaar 2.578 woningen verduurzamen. 

Leefbaarheid en beheer 

Op het gebied van leefbaarheid en beheer hebben we veel gedaan. Zo zijn we in Smitsveen verdergegaan met de 

uitvoering van een plan van aanpak dat we samen met andere partijen in de wijk hadden opgesteld. In het kader 

daarvan hebben wij gewerkt aan schone en veilige galerijen, het bevorderen van participatie, het ondersteunen 

van initiatieven van bewoners in en rondom hun flats (zoals afval prikken), het organiseren van 

portiekbijeenkomsten en de aanpak van overlast in de garages. Ook zijn we doorgegaan met het verbeteren van 

de aansluiting van ons bezit op de openbare ruimte. Zo hebben we onder meer de achterpaden in Soesterberg 

aangepakt. 
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Samen met de gemeente Soest, Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Utrecht hebben we een 

intentieovereenkomst ondertekend voor een integrale aanpak van de wijk ’t Hart. Via een ‘routekaart’ pakken we 

de diverse aspecten die in deze wijk spelen gezamenlijk aan. Ook hebben we meegewerkt aan de gemeentelijke 

bewustwordingscampagne ‘Langer Thuis wonen’. Onze seniorhuurders van eengezinswoningen in de wijken ’t 

Hart en Soestdijk hebben we voorgelicht over woonmogelijkheden die voor senioren geschikt zijn. Ook namen wij 

in het voorjaar deel aan de informatiebeurs ‘Langer Thuis wonen’, bestemd voor inwoners van Soest.  

De wooncoach Soest zet zich ook in 2019 in voor huurders van een sociale huurwoning. De wooncoach 

ondersteunt senioren bij het vinden van een passende woning. Ook hebben we onderzoek uitgevoerd naar de 

toegankelijkheid van complexen in Soest die gelabeld zijn voor senioren. Verder zijn we in 2018 begonnen met de 

directe bemiddeling van zogenaamde maatschappelijke uitstromers. Het gaat om cliënten van instellingen die 

weer zelfstandig gaan wonen. Als voorwaarde voor bemiddeling geldt dat zij binding hebben met de gemeente 

Soest. 

Met de huisvesting van 62 personen hebben we nagenoeg de totale huisvestingsopgave van statushouders voor 

de gemeente Soest vervuld. Tot slot hebben we bijgedragen aan de uitvoering van tweede-kansbeleid, door de 

financiering van ViA. 

Tabel 65 – Woningtoewijzing gemeente Soest 

Prijsklasse Aantal Verdeling 

Goedkoop (minder dan € 417,34) 26 11 procent 

Bereikbaar (tussen € 417,34 en € 640,14) 183 77 procent 

Duur (tussen € 640,14 en € 710,68) 25 11 procent 

Vrije sector (meer dan € 710,68) 4 2 procent 

Totaal 238  100 procent 
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Stichtse Vecht 

Prestatieafspraken 

Eind 2018 zijn prestatieafspraken gemaakt voor een jaar, 2019. Het is de intentie om in 2019 tot meerjarige 

afspraken te komen op basis van een geactualiseerde woonvisie en woningbehoefteonderzoek. Er zijn afspraken 

gemaakt over nieuwbouw, verkoop, betaalbaarheid en de huisvesting van specifieke doelgroepen. 

Tabel 66 – Klanttevredenheid gemeente Stichtse Vecht 

Percentage huurders dat een 7 of hoger geeft voor 2017 2015 Doel 

de kwaliteit van de woning* 67,9 procent 74,1 procent 75 procent 

de buurt 68,0 procent 67,6 procent 70 procent 

het laatste contact met ons 69,8 procent 68,7 procent 75 procent 

*In voorgaande jaren (2005-2015) vroegen we naar de algemene tevredenheid met de woning; in 2017 specifiek naar 

de kwaliteit van de woning. 

Woningvoorraad 

De plannen voor nieuwbouw aan de Kuyperstraat, Haarrijnse weg en Daalsehoek zijn om verschillende redenen in 

het slop geraakt. Door een intensieve lobby proberen we in 2019 hierin verandering te brengen.  

In 2018 zijn zes woningen aan de Dominee van Schuylenburglaan gesloopt. Op deze plek komen tien 

energiezuinige eengezinswoningen waarvan de bouw start in 2019. 

 

Tabel 67 – Woningvoorraad gemeente Stichtse Vecht 

 1 januari 2018 31 december 2018 

Totaal aantal woningen 3.706 3.709 

Goedkoop (minder dan € 417,34) 283 243 

Bereikbaar (tussen € 417,34 en € 640,14) 2.512 2.466 

Duur tot huurtoeslaggrens (tussen € 640,14 en € 710,68) 740 774 

Vrije sector (meer dan € 710,68) 171 226 

Nieuwbouw en herstructurering  0 

Renovatie  45 
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Verkoop  1 

Sloop  2 

Energie-index 1,49 1,63 

 

Kwaliteit en duurzaamheid 

Voor het onderhouds- en verbeterproject aan de Karel Doormanlaan is voldoende draagvlak behaald. Hier gaan 

we 73 eengezinswoningen verduurzamen tot een AA+- niveau. De werkzaamheden starten begin 2019. 

In 2018 hebben 66 huurders een energiebox-advies ontvangen. Begin 2019 geven we uitvoering aan de overige 

34 adviezen en volgt een evaluatie.  

Eind 2018 zijn we met de gemeente overeengekomen om samen voor de duur van twee jaar een pilot wooncoach 

te starten in Maarssen. De wooncoach begon in maart 2019 met de eerste gesprekken. 

Leefbaarheid en beheer 

Met de wedstrijd ‘de mooiste tuin van Stichtse Vecht’ hebben we ons best gedaan om de aantrekkelijkheid van de 

woonomgeving te verbeteren en aandacht te vragen voor klimaatadaptatie. Onze huurders konden een aantal 

tuintegels inruilen voor planten.  

Tabel 68 – Woningtoewijzing gemeente Stichtse Vecht 

Prijsklasse Aantal Verdeling 

Goedkoop (minder dan € 417,34) 2 1 procent 

Bereikbaar (tussen € 417,34 en € 640,14) 166 85 procent 

Duur (tussen € 640,14 en € 710,68) 22 11 procent 

Vrije sector (meer dan € 710,68) 6 3 procent 

Totaal 196  100 procent 
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Utrecht 

In de gemeente Utrecht hebben we 12.353 woningen. Dit is ongeveer een kwart van de totale sociale voorraad. 

Prestatieafspraken 

Begin 2018 ondertekenden we de aangepaste prestatieafspraken met de gemeente en de Huurdersraad. We 

hebben afgesproken om onze woningvoorraad uit te breiden, te verduurzamen en betaalbaar te houden. De 

gemeente zet zich hierbij in om de juiste kaders voor uitbreiding te realiseren. In 2018 hebben we ook de 

actualisatie van de prestatieafspraken voorbereid. 

Tabel 69 – Klanttevredenheid gemeente Utrecht 

Percentage huurders dat een 7 of hoger geeft voor 2017 2015 Doel 

de kwaliteit van de woning* 67,0 procent 74,1 procent 75 procent 

de buurt 64,7 procent 67,7 procent 70 procent 

het laatste contact met ons 68,8 procent 68,7 procent 75 procent 

*In voorgaande jaren (2005-2015) vroegen we naar de algemene tevredenheid met de woning; in 2017 specifiek naar 

de kwaliteit van de woning. 

Woningvoorraad 

In de zomer van 2018 is de nieuwbouw van 79 sociale huurwoningen in Hoograven gestart. Tegelijkertijd is de 

tender voor de nieuwbouw Cartesiusdriehoek (170 tot 600 woningen) gewonnen. Onze visie op gemengd wonen 

en een inclusieve buurt was hierbij doorslaggevend. Verder hebben we hard gewerkt aan de voorbereiding van de 

nieuwbouw op een aantal locaties in Leidsche Rijn. Vanaf 2020 worden hier in een drietal projecten zo’n 350 

woningen opgeleverd. 

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen is samen met de andere Utrechtse woningcorporaties een 

intensieve lobby gevoerd voor meer mogelijkheden voor sociale huur. Het eerste succes van deze lobby is het 

vaststellen van een percentage van 30 procent sociale huur in de Merwedekanaalzone. 
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Tabel 70 – Woningvoorraad gemeente Utrecht 

 1 januari 2018 31 december 2018 

Totaal aantal woningen 12.390 12.351 

Goedkoop (minder dan € 417,34) 1.511 1.378 

Bereikbaar (tussen € 417,34 en € 640,14) 8.888 8.732 

Duur tot huurtoeslaggrens (tussen € 640,14 en € 710,68) 1.522 1.715 

Vrije sector (meer dan € 710,68) 469 526 

Nieuwbouw en herstructurering  0 

Renovatie  58 

Verkoop  23 

Sloop  15 

Energie-index 1,49 1,47 

 

Kwaliteit en duurzaamheid 

De renovatie aan de Bangkokdreef hebben we in 2018 bijna afgerond. De bewoners geven gemiddeld een 7,5 

voor het eindresultaat. Tijdens de renovatie hebben we intensief samengewerkt met het buurtteam, om niet alleen 

fysiek te renoveren maar ook in sociaal opzicht problemen op te lossen. 

Leefbaarheid en beheer 

Om de leefbaarheid in onze wijken te verbeteren, nemen we de deel in verschillende initiatieven, zoals de 

Buurtwerkkamer in Leidsche Rijn, het project ‘Buurtambassadeurs’, samen met Mitros, in Overvecht en de 

Academie van de Stad in Overvecht; het contract met deze laatste organisatie hebben we verlengd. Tegelijkertijd 

is het project ‘Vroegsignalering’ naar andere wijken uitgebreid. Aanvankelijk hanteerden we deze aanpak alleen in 

Kanaleneiland. 
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Tabel 71 – Woningtoewijzing gemeente Utrecht 

Prijsklasse Aantal Verdeling 

Goedkoop (minder dan € 417,34) 243 10 procent 

Bereikbaar (tussen € 417,34 en € 640,14) 581 76 procent 

Duur (tussen € 640,14 en € 710,68) 59 11 procent 

Vrije sector (meer dan € 710,68) 13 3 procent 

Totaal 896  100 procent 
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Bijlage 2 Portaal Holding BV en deelnemingen 
 

Deelnemingen gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde      

    

(bedragen * € 1.000) 

Naam deelneming 
Statutair 

gevestigd 
Oprichtingsdatum Belang 

Eigen 

vermogen 
Omzet Resultaat 

Portaal Holding B.V. Arnhem 19-4-1999 100% 17.541 - 822 

Vastgoed Onderhoud Centrale B.V. 

(VOC B.V.) 
Baarn 12-4-2001 100% 12.864 39.957 390 

Portaal Participaties B.V. Baarn 1-6-2006 100% 69 - -/- 4 

Portaal Onroerend Goed Beheer B.V. 

(POGB B.V.) 
Baarn 19-4-1999 100% 195 - -/- 15 

Portaal Kanaleneiland B.V. Baarn 28-12-2007 100% 1.447 - 49 

Kanaleneiland Beheer B.V. * Utrecht 16-1-2008 25% 40 171 - 

Grond Exploitatie Maatschappij 

Kanaleneiland C.V. * 
Utrecht 16-1-2008 25% 1.607 1.423 107 

*) Voor de deelnemingen waarvan de definitieve cijfers nog niet beschikbaar zijn, is gebruikgemaakt van de concept 

jaarrekening van de betreffende deelneming, dan wel van de definitieve jaarrekening van het laatst beschikbare boekjaar. 

 

 

Deelnemingen gewaardeerd tegen kostprijs        

    

(bedragen * € 1.000) 

Naam deelneming 
Statutair 

gevestigd  
Oprichtingsdatum Belang 

Eigen 

vermogen 
Omzet Resultaat 

B.V. Woonwagenexploitatie Utrecht* Utrecht 31-1-2002 35% -/- 480 430 4 

WoningNet N.V.* Utrecht 5-2-2001 5,60% 7.890 13821 715 

Coöperatie Smart Finance BA* Utrecht 30-11-2007 2,08% 480 - 0,1 

*) Voor de deelnemingen waarvan de definitieve cijfers nog niet beschikbaar zijn, is gebruikgemaakt van de concept 

jaarrekening van de betreffende deelneming, dan wel van de definitieve jaarrekening van het laatst beschikbare boekjaar. 
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Bestuurlijke deelnemingen zonder kapitaalinbreng 

 

Naam deelneming Statutair gevestigd Oprichtingsdatum Belang 

Stichting Utrechtse 

Woningcorporaties 
Utrecht 22-5-1985 - 

Stichting De Glazen Lift Amsterdam 12-8-2008 - 

Stichting Regioplatform 

Woningcorporaties 

Utrecht 

Utrecht 31-8-1993 - 

Vereniging “Kunstveld” Nijmegen 20-5-2010 - 

Stichting 

Woonruimteverdeling 

Regio Utrecht 

Utrecht 16-7-2009 - 
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Jaarrekening 

 

Voor de jaarrekening verwijzen wij u naar de sepraaat uitgebrachte jaarrekening. De jaarrekening vindt u op 

www.portaal.nl/jaarverslag. 
 

 

Overige gegevens 

Voor de jaarrekening en de daarin opgenomen gegevens verwijzen wij u naar de sepraat uitgebrachte jaarrekening. De 

jaarrekening vindt u op www.portaal.nl/jaarverslag. 



 

 


