
Jaaroverzicht 2021 Gewoon goed wonen. Dat is wat wij belangrijk vinden voor  
onze huurders en woningzoekenden. Gewoon goed wonen 
in Oldenzaal. En dat is ook waarvoor we ons in 2021 hebben  
ingezet. Met ons koersplan als routekaart. Wat we in 2021  
hebben gedaan, hoe we dat hebben gedaan maar vooral  
waarom we dat hebben gedaan is te lezen in ons jaarverslag. 
Het jaarverslag is te lezen op www.wbowonen.nl.

Voldoende woningen en betaalbare woonlasten

Gewoon goed wonen

www.wbowonen.nl

Rente

Leefbaarheid

Onderhoud

Belastingen

Bedrijfskosten

Overig

Investeringen en aflossingen

Hoe worden de 
huuropbrengsten 
besteed?

Verhuur in 2021 
 294 nieuwe huurcontracten.  
 291 huurcontracten huurprijs tot € 678,66. 
 3 huurcontracten huurprijs hoger dan € 678,66. 
 38%  van de nieuwe verhuringen is verhuurd aan  

jongeren tot en met 30 jaar.
 100%  van het bezit wat voor passend toewijzen in  

aanmerking kwam, is passend toegewezen. 

Betaalbare woonlasten 
•  Geen huurverhoging voor sociale 

huurwoningen, woonwagens en 
standplaatsen.

•  Geliberaliseerde woningen huur
verhoging van 1,4%

•  Huurverlaging voor 174 huishouden. 

Betaalbaar wonen
 3.922 woningen:
 3.510 woningen huurprijs is lager dan € 633,26
 219 woningen huurprijs tussen de  € 633,26 – € 678,66
 156 woningen huurprijs tussen de  € 678,66 – € 752,33
 37 woningen huurprijs is hoger dan € 752,33

Gemiddelde 
huurprijs € 526 

Gemiddelde streef
huur € 581  
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Veranderingen in het bezit Huurachterstanden
 2020 2021

167
huurders

109
huurders

En we verhuurden 435 eenheden 
garages, parkeerplaatsen, werk
ruimten, zorg en maatschappelijk 
vastgoed.

6.278 reparaties uitgevoerd

Energielabels

 Ruim 3/4 deel van onze woningen heeft  
energielabel A+++ t/m C
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Samen komen we verder 
OnshelptOns, WoON Twente, VoorzieningenWijzer, Buurt
bemiddeling, Wonen/zorg, Scoren in de wijk, Blij Wonen, 
gemeente Oldenzaal, Welzijn, bewoners commissies.

Welk cijfer geven klanten ons?

7,7 Nieuwe huurders

6,4 Vertrokken huurders

7,7 Huurders met een reparatieverzoek

Onze mensen

Beste Buur 
Bokalen 

uitgereikt! 

2
aantal medewerkers

60
aantal FTE

54,28

gemiddelde leeftijd

47,7
verdeling man/vrouw
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Gemiddelde
actieve zoektijd
9 maanden

ë aantal uitzettingen

1

231 woningen 
verduurzaamd 238 keuken, bad

kamers e/o toiletten:

361 
schilderwerk

369 
dakbedekkingen

286 
verwarmingsketels

Op 73 woningen  
zonnepanelen gelegd
Duurzaam Opgewekt!

Planmatig onderhoud: 

Vervangen: 
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Actief voor en met onze huurders 

Gewoon goed wonen regelen we samen 
•  Samen met 14 vrijwilligers zorgen we voor schone en nette woongebouwen.

•  We werken samen met vier bewonerscommissies aan een fijne woon en leefomgeving. 

•  Samen met 43 groenvrijwilligers werken we aan een nette groene woonomgeving en een moestuin. 

Investering 
leefbaarheid: 
€ 84.500 

7
woningen worden 
geschikt gemaakt 
voor kamertraining


