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Bijdragen aan goed samenleven

Voor u ligt ons verkorte jaarverslag. Het jaar 2020 was 
voor ons allemaal een jaar om nooit te vergeten. We 
hoopten dat we na de eerste golf van het coronavirus 
verlost zouden worden, maar in september stond de 
tweede en aan het eind van het jaar de derde golf alweer 
voor de deur. 

Ook al was het lastiger voor onze huurders en voor ons, 
corona heeft ons niet tegengehouden om onze bijdrage 
te leveren. Met creativiteit en flexibiliteit bleken we in 
staat om toch onze renovaties, planmatig onderhoud 
en verhuringen te blijven doen. We leverden 503 
nieuwe woningen op en renoveerden/verduurzaamden 
er ruim 3.000. Ons dagelijks onderhoud moesten we 
iets aanpassen, maar hebben we zo goed als mogelijk 
volgehouden. 

Het virus heeft ons meer dan daarvoor duidelijk gemaakt 
hoe belangrijk het is om naar elkaar om te kijken. Om nog 
meer de mens als middelpunt te nemen in plaats van 
het huis. Want wonen gaat natuurlijk over huizen, maar 
vooral ook over mensen. 

Naast de coronacrisis is er nog een crisis; de wooncrisis. 
Waar corona hopelijk eerdaags ten einde komt, is het 
einde van de wooncrisis nog niet in zicht. Er is een 
woningtekort en de wachtlijsten zijn veel te lang. De 
betaalbaarheid staat onder druk door de immense 
belasting die het rijk vraagt van woningcorporaties, de 
zogenaamde verhuurderheffing. In 2020 bedroeg deze 
belasting 53 miljoen euro waardoor wij tekort komen op 
de exploitatie. En het meest schrijnend: de wijken met 
veel sociaal bezit gaan achteruit. Goed samenleven is een 
van de grootste uitdagingen van deze tijd.

Om hieraan bij te dragen voerden we in 2020 campagne 
om het kabinet aan te spreken om de verhuurderheffing 
af te schaffen en met oplossingen voor de wooncrisis te 
komen. Want als 2020 ons iets geleerd heeft, dan is het 
hoe belangrijk de verbinding tussen mensen is. Door 
met elkaar in verbinding te zijn, dragen we bij aan goed 
samenleven in onze wijken en buurten. Daar willen wij 
als Portaal aan bijdragen. Ook als de tijden weer normaal 
worden.

Bloemen en een praatje

Woonrede: schaf de verhuurderheffing af!
Op de tweede dinsdag in september, een week voor 
Prinsjesdag, leek het erop dat inhoud van de troonrede 
al was uitgelekt. Het ging echter niet om de troonrede, 
maar om de woonrede van Portaal. Hiermee vroegen 
we aandacht voor de wooncrisis in Nederland en 
riepen we Den Haag op om de verhuurderheffing af 
te schaffen. ‘Woningcorporaties moeten niet alleen 
woningen bouwen en renoveren, maar willen ook de 
leefbaarheid in buurten verbeteren en ze hebben de 
taak om hun woningen te verduurzamen. Een enorme 
opgave!’ benadrukte Portaal-bestuurder Dirk Jan van der 
Zeep die dag in de Volkskrant. ‘Door de jaarlijks stijgende 
verhuurderheffing is daar geen geld voor.’ Alleen al aan 
verhuurderheffing, een extra belasting die alleen sociale 
verhuurders moeten betalen, betaalden wij maar liefst 
53 miljoen euro. Het heeft de hele sociale huursector 
inmiddels meer dan 10 miljard euro gekost. Voor ons 
aanleiding om in actie te komen. Met een woonrede, 

die veel positieve aandacht trok, maar ook eerder 
dat jaar met een campagnevideo waarin Leendert, 
Hakima, Merel en Dylan de overheid oproepen om de 
verhuurderheffing af te schaffen. 

In april 2020 brachten onze medewerkers bloemen naar onze oudere huurders. Op 
deze manier hoopten we wat vrolijkheid in huis te brengen tijdens de coronacrisis.

Duizend bossen bloemen
Bij tientallen woongebouwen voor senioren in al onze regio’s zijn ca. 4.700 bossen 
gerbera’s bezorgd. Deze bloemenactie leidde tot veel mooie reacties: ter plekke, op 
veilige afstand van elkaar, maar ook belden diverse bewoners om te zeggen hoe blij 
ze waren met dit gebaar.

Praatje tegen de eenzaamheid
Daarnaast startten we eind maart met de actie ‘Praat met Portaal’. Bewoners die 
behoefte hadden aan een praatje konden ons bellen. Want voor sommigen is het 
wel erg stil en wellicht eenzaam geworden. Een aantal bewoners pakten de telefoon 
en een gesprek van meer dan een half uur was geen uitzondering. Maar er belden 
niet veel bewoners. Daar waren we blij mee. Voor ons betekende dit dat de meeste 
bewoners nog mensen om zich heen hebben die naar hen omkijken.
 
https://www.portaal.nl/corona

https://www.portaal.nl/over-ons/actueel/nieuws/gelekt-uit-de-troonrede/
https://www.portaal.nl/corona
https://www.youtube.com/watch?v=aW7KqT3sZkk
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Aantal huurwoningen Aantal renovaties Aantal nieuwbouw Energie-index

Onze projecten  
in 2020

Walraven van Hall- en 
Johannespoststraat 

Meanderpark  
Nieuwegein

Nieuwbouw Romulus  
en Remus

Drentsestraat

Presikhaaf

Arnhem:
Eemland:
Leiden:
Nijmegen:
Utrecht:

4.907
9.122
7.584

11.106
18.469

Arnhem:
Eemland:
Leiden:
Nijmegen:
Utrecht:

65
553
257
218
373

Arnhem:
Eemland:
Leiden:
Nijmegen:
Utrecht:

53
31

5
0 

414

Arnhem:
Eemland:
Leiden:
Nijmegen:
Utrecht:

1,33
1,52
1,57
1,35
1,32

Regio 
Arnhem

Regio 
Nijmegen

Regio 
Utrecht

Regio 
Leiden

Zeeheldenbuurt

Regio 
Eemland

          Dinkel, Dommel en 
Oscar Carréstraat

Duurzame renovatie van  
42 eengezinswoningen: dak/gevel 

isolatie, HR ++ glas en C0² gestuurde 
mechanische ventilatie. Een KTO cijfer 

van 8,2!

Waalfront - Havenkade
In de nieuwbouwontwikkeling 

Waalfront bouwen wij samen met  
Talis en BPD het complex Havenkade 

met in totaal 323 appartementen. 
Wij gaan hiervan 87 woningen 

verhuren vanaf 2022. 

Deltakwartier
In 2020 leverden wij de 

laatste appartementen in het 
Deltakwartier op. Hiermee komt een 

eind aan 12 jaar herstructurering. 
Het resultaat is een prachtige wijk waar 

wij trots op zijn. 

 Renovatie flats Presikhaaf
In Presikhaaf renoveerden wij de flats 
met 3 woonlagen. Met zeer tevreden 

bewoners! Ook bereidden wij de 
renovatie van de naastgelegen flats 

met 4 woonlagen voor. 

Meanderpark Nieuwegein 
We transformeerden het voormalige 

gemeentehuis Meander tot een gemengd-
wonenconcept met 255 sociale huurwoningen. 

Onze woningvoorraad steeg met ruim 20 procent. 
We realiseerden het samen met de gemeente 

Nieuwegein, de Tussenvoorziening,
Lister en Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein.

Nieuwbouw Romulus en Remus
We leverden het complex Romulus en Remus 

in Leidsche Rijn op. In totaal zijn dit 130 woningen. 
Alle woningen zijn nul-op-de-meter en hebben 

geen gasaansluitingen. We verwarmen 
met duurzame stadswarmte uit de 

biowarmte-installatie. Er wonen 
reguliere huurders en 
huurders van Lister. 

Drentsestraat     
Locaties voor nieuwbouw 

zijn schaars. Ook in 
Amersfoort. Dus wat doe 
je als er een oud kantoor 

op de markt komt? 
Kopen, slopen en snel 53 

appartementen bouwen aan 
de Drentsestraat. Mooi en 
betaalbaar wonen vlak bij 

het centrum en het station.

Deltakwartier

Zeeheldenbuurt
Nieuwbouw van 76 karakteristieke 
huurwoningen waarvan 36 sociale 

huur appartementen en 40 eengezins-
woningen. De woningen zijn energiezuinig,  
comfortabel, worden verwarmd met een 
warmte-koudeopslaginstallatie en kregen 

zonnepanelen.

Walraven van Hall- en  
Johannespoststraat 

Duurzame renovatie van twee 
portiekflats met in totaal 48 woningen.  
Het energielabel van deze woningen  

ging van label D/E naar een  
gemiddeld label B.

Waalfront - Havenkade

Dinkel, Dommel en 
Oscar Carréstraat

https://www.portaal.nl/over-ons/inclusieve-buurten/onze-gemengd-wonen-projecten/meanderpark-nieuwegein/
https://www.portaal.nl/over-ons/actueel/nieuws/nieuwbouwproject-romulus-leidsche-rijn-bereikt-hoogste-punt/
https://www.portaal.nl/projecten/drentsestraat-53-nieuwe-stadsappartementen/
https://www.portaal.nl/projecten/drentsestraat-53-nieuwe-stadsappartementen/
https://www.portaal.nl/projecten/doeffstraat-2-tot-en-met-144-arnhem/
https://www.portaal.nl/projecten/walraven-van-hall-en-johannes-poststraat-renovatie-48-portiekflats/
http://www.portaal.nl/havenkade
https://www.portaal.nl/projecten/zeeheldenbuurt-nieuwbouw-40-woningen-en-36-appartementen/?returnUrl=%2fprojecten%2f%3ffilter_1349%3dLeiden%26page%3d0%26size%3d1000
https://www.portaal.nl/projecten/deltakwartier-arnhem/
https://www.portaal.nl/projecten/renovatie-dinkel-dommel-en-oscar-carrestraat-nijmegen/


Onze kerncijfers

Klanttevredenheid

Klachtenonderhoud 
Keuken-, douche- en toilet mutaties
Mutatieonderhoud 
Contractonderhoud 
Kosten door gewijzigde regelgeving

Uitgaven aan onderhoud (VOC)

Klanttevredenheid

Huurders 2020 Sector-
gemiddelde

Onze positie
in Aedes
benchmark

Nieuwe huurders 7.4 7.7 C

8.0 7.6 A

7.0 7.5 C

7 7.5 B

Huurders met een
reparatieverzoek

Vertrekkende 
huurders

Totaalscore  
huurdersoordeel .7

Huisvesting bijzondere doelgroepen

Gemeente Totaal 

Arnhem  34

Nijmegen 157

Leiden  94

Utrecht  308

Eemland  99

Totaal  692

GGZ

maatschappelijke 
opvang

statushouders

overige 
urgentie

Bruto huishoud-
inkomen per jaar

Huur Wettelijke maximale  
verhoging

Huuraanpassing bij Portaal

Lager dan € 43.574 < € 737,14
> € 737,14

5,1% 2,6%

< 100% maximaal redelijk

5,1%

6,6%

0,0%

6,6%Hoger dan € 43.574

Huuraanpassing

500.000

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

-

Inkomsten Uitgaven

Huur: 360.457

Overige ontvangsten: 17.731

Uitgaven renovaties: 95.872

Rente: 68.398

Belastingen: 73.843

Beheer: 82.302

Onderhoud: 86.854

Exploitatietekort: 29.082

Waar gaat de huur naartoe?
0,3 miljoen

1,9 miljoen

5,7 miljoen

10,4 miljoen

7,9 miljoen


