Rochdale
geeft
thuis

Terugblik 2017
Meer samenwerking voor betere buurten

We zijn een woningcorporatie voor iedereen met een laag inkomen
of degenen die om een of andere reden een woning nodig hebben.
In deze terugblik lees je wat we in 2017 hebben bereikt.

De belangrijkste resultaten en cijfers:
78% van onze woningen hebben we
verhuurd aan de laagste inkomens

181

181 woningen zijn opnieuw beschikbaar
door bestrijding van woonfraude en
doorstroomregelingen

Ruim 400 statushouders zijn gehuisvest
296 kwetsbare huishoudens hebben
onderdak gekregen
Slechts 34 woningen zijn ontruimd
vanwege huurschuld (In 2016 waren
dit er nog 83)

Purmerend

• Aantal woningen met een sociale huur: 3643 (3 meer dan in 2016)

• Aantal woningen met een sociale huur: 1.785

• 168 woningen opnieuw verhuurd aan de laagste inkomens
33

78%

Zaanstad

(2 minder dan in 2016)

• 33 woningen verhuurd aan kwetsbare

• 107 woningen opnieuw verhuurd aan de laagste

huishoudens

inkomens

• Aantal woningen met een hogere huur: 237

18

(4 minder dan 2016)

• Aantal woningen met een hogere huur: 253

• 27% van de woningen heeft een

B

• 18 woningen verhuurd aan kwetsbare huishoudens
(11 minder dan 2016)

B

A of B label

• 84% van de woningen heeft een A of B label

Afgesproken met elkaar in A’dam om
van het gas af te gaan in 2050
Er is volop ingezet op dienstverlening
maar we zijn (nog) niet tevreden. Dit
blijft onze aandacht behouden.

Landsmeer
• Aantal woningen met een sociale huur: 300
(7 meer dan 2016)
• 17 woningen opnieuw verhuurd aan de

A5

laagste inkomens
• 2 woningen verhuurd aan kwetsbare huishoudens

2

• Aantal woningen met een hogere huur: 40
(7 minder dan 2016)

B

• Totaal aantal woningen opnieuw verhuurd aan de laagste inkomens: 2.836
• Totaal aantal woningen met een hogere huur: 2125 (61 minder dan in 2016)

76

Diemen

Amsterdam

• Totaal aantal woningen met een sociale huur: 35.584 (114 minder dan in 2016)

• 48% van de woningen heeft een A of B label

• Aantal woningen met een sociale huur: 2.206
(2 minder dan 2016)

• 1.774 woningen zijn gerenoveerd of verbeterd

• Aantal woningen met een sociale huur: 27.650

• 76 miljoen geïnvesteerd in verbetering en onderhoud woningen

(120 minder dan in 2016)

We hebben bezit
in meerdere
gemeenten. Per
gemeente zie je
wat we waar
hebben bereikt.

85

• 2.473 woningen opnieuw verhuurd aan de laagste inkomens
232

• 232 woningen verhuurd aan kwetsbare huishoudens
• Aantal woningen met een hogere huur: 1.503 (41 minder dan 2016)

B

• 45% van de woningen heeft een A of B label

• 71 woningen opnieuw verhuurd aan de
laagste inkomens
• 11 woningen verhuurd aan kwetsbare huishoudens
• Aantal woningen met een hogere huur: 92

Indicatie woningbezit Rochdale
= 1000 woningen
= 500 woningen
= 250 woningen

(2 meer dan 2016)

B

• 38% van de woningen heeft een A of B label

Waar ging uw huur naar toe in 2017?
In 2017 was de gemiddelde huurprijs € 501.
Hieronder ziet u hoe wij de huurinkomsten
hebben besteed.
€ 5 (1%)	
Sociaal beheer en leefbaarheid

€ 110 (22 %)
Investeringen
en aflossingen

€ 76 (15%)	
Organisatiekosten

€

€ 93 (19%)
Rentelasten


€ 63 (13%)
Verhuurdersheffing
en saneringssteun

€ 32 (6%)
Belasting en
verzekering
€ 122 (24%)
Woningonderhoud

Sociaal beheer en leefbaarheid: het
verbeteren van de leefomgeving, zoals
binnentuinen, het netjes houden van
woongebouwen en kosten voor wijk- en
complexbeheerders.

Belastingen en verzekeringen:
bijvoorbeeld waterschapsbelasting en
onroerendzaakbelasting (OZB).
Woningonderhoud: het onderhouden en
verbeteren van onze woningen.

Organisatiekosten: bijvoorbeeld
salarissen, automatisering en de website.

Verhuurdersheffing en saneringssteun:
het geld dat alle corporaties jaarlijks aan
het Rijk afdragen als een soort belasting.

Rentelasten: de rente die we betalen op
onze uitstaande leningen.
€

Saldo: wat we overhouden gebruiken we
voor investeringen in renovatie- en
nieuwbouwprojecten, en voor aflossingen
op onze leningen.

Financiën en organisatie
€

Jaarresultaat
Het jaarresultaat 2017 bedraagt ruim € 614 miljoen.
Dat is een fors resultaat, ruim € 562 miljoen hiervan
is een waardestijging op papier, omdat de verkoopprijs van woningen is gestegen.
Lagere bedrijfslasten
De bedrijfslasten zijn nog verder gedaald tot € 649
per eenheid. In vergelijking met de meeste andere
corporaties scoren wij erg goed op dit gebied.
Personele bezetting
Eind 2017 hadden we 367 fte’s in dienst.
Daarnaast hadden we 86 fte aan tijdelijke krachten.

Ziekteverzuim
In 2017 was ons ziekteverzuim 7,7%. Om het ziekte
verzuim in 2018 te laten dalen, is gestart met een vitaliteit
programma. Medewerkers checken hoe vitaal ze zijn. Zij
kunnen vervolgens een programma op maat volgen.

Wil je ons uitgebreide
jaarverslag lezen? Kijk op
rochdale.nl/jaarverslag

Opleiding
Ontwikkeling van medewerkers vinden we belangrijk. In
2017 is voor ca. € 1.700 per medewerker aan opleidingen
gevolgd. Nieuw is de gesprekscyclus waarbij meer
aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling.

rochdale.nl

