
Na een turbulent 2020, keken we uit naar 2021. 
Maar ook afgelopen jaar voerde de coronapandemie 
de boventoon. Een groot deel van onze collega’s 
heeft weer thuisgewerkt. In contacten met de 
huurders, moesten we rekening houden met 
de beperkende coronamaatregelen. Door onze 
veerkracht en flexibiliteit en die van onze samen-
werkingspartners, hebben we toch bijna alles 
gedaan wat we ons hadden voorgenomen. 
En fijn om te zien dat onze huurders onze dienst-
verlening, ondanks de coronapandemie, nog 
steeds met een hoog rapportcijfer waarderen. 

Ook in 2021 lag de nadruk op ‘persoonlijk en 
dichtbij’. Op een flexibele manier is zoveel mogelijk 
maatwerk geleverd. Doordat de regioteams meer 
verantwoordelijkheid hadden gekregen, konden 
zij snel passende oplossingen bieden aan onze 
huurders. 

Extra aandacht ging uit naar betaalbaar wonen. 
Helemaal nu de energieprijzen zo hard stijgen, 
is het voor huurders belangrijk te weten hoe 
hoog hun woonlasten zijn. Via Woongaard is voor 
woningzoekenden nu ook inzichtelijk wat de te 
verwachten kosten voor gas, water en licht zijn. 
Onze woningen zaten begin 2021 al gemiddeld 
op energielabel B. Hierdoor houden we de woon-
lasten zo laag mogelijk.

Onze grootste zorg is de beschikbaarheid van 
voldoende sociale huurwoningen. De zoektijden 
zijn opnieuw toegenomen in alle gemeenten 
waar we werken. De mogelijkheden om nieuwe 
(al dan niet tijdelijke) woningen te bouwen zijn nog 
steeds erg beperkt. De beschikbaarheid van 
woningen staat hoog op onze agenda. In vier van 
onze zes gemeenten zijn in 2021 in overleg tussen 
de huurdersorganisaties, gemeente en corporatie(s) 
meerjarige prestatieafspraken gemaakt. Daarin 
vragen we nadrukkelijk aandacht voor (de versnelling 
van) de bouw van sociale huurwoningen.

De digitalisering van onze vastgoedgegevens 
krijgt ook steeds meer vorm. We zijn in 2021 gestart 
met de implementatie van twee krachtige webbased 
tools; Spotr en Luxs. De gegevens uit de in afgeronde 
technische inventarisatie, kunnen we bijvoorbeeld 
opnemen in deze tools. Dit geeft ons meer grip 
op het benodigde toekomstige onderhoud en 
we krijgen meer eenduidigheid in de gegevens. 
Ook is het hierdoor makkelijker om opdrachten aan 
onze onderhoudspartners te verstrekken en wordt 
de controle op het onderhoud eenvoudiger. 

Op de valreep van 2021 verraste de nieuwe regering 
ons met de afschaffing van de verhuurderheffing 
vanaf 2023. Hoewel ongeveer 25% daarvan via 
de vennootschapsbelasting weer terugvloeit naar 
diezelfde overheid, zijn we uiteraard blij met deze 
ontwikkeling. 

In dit digitale jaarverslag krijgt u een globale 
indruk van waar we in 2021 aan hebben gewerkt. 
Het uitgebreide jaarverslag geeft u gedetailleerdere 
informatie. We kijken met tevredenheid terug op de 
prestaties van KleurrijkWonen. Ik ben alle collega’s 
en samenwerkingspartners hiervoor erg dankbaar. 
Zonder hun inzet en flexibiliteit was het nooit gelukt.
Ik wens u veel leesplezier.

Tjapko van Dalen
Directeur bestuurder

Inleiding 
“Dichtbij onze huurders, woningzoekenden en belanghebbenden in een complexe  
politieke en maatschappelijke omgeving”

https://kleurrijkwonenjaarverslag.nl/wp-content/uploads/2022/05/volledig-jaarverslag-2021.pdf
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