
Jaaroverzicht 2019
Samen betaalbaar en plezierig wonen mogelijk maken voor huurders. Dat is waar- 
 voor we ons in 2019  hebben ingezet. Met ons ambitieplan als routekaart. Wat we in  
2019 hebben gedaan, hoe we dat hebben gedaan maar vooral waar-
om we dat hebben gedaan is te lezen in ons jaarverslag. Hier ziet u een  
verkorte weergave van ons jaarverslag 2019. Het volledige jaarverslag is 
te lezen op onze website www.wbowonen.nl. 

Verhuur in 2019 
 332 nieuwe huurcontracten.  
 297 huurcontracten huurprijs tot € 651,03. 
 53   huurcontracten huurprijs hoger dan € 651,03. 
 35%   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. 

Betaalbaar wonen

Veranderingen in het bezit

Betaalbare woonlasten
Beperkte huurverhoging van maximaal 1,6%. 

VoorzieningenWijzer:  
€ 403,- gemiddelde besparing

154 huurders besparen gemiddeld € 403,- op hun 
vaste lasten dankzij de inzet  
van de VoorzieningenWijzer.

144 keukens, badkamers e/o toiletten 
gerenoveerd. 
609 woningen planmatig onderhoud 
(schilderwerk, verwarmingsketel, dak-
bedekking)

Onze vakmannen hebben  
7279 reparaties uitgevoerd. 

    Plezierig wonen regelen we samen.  
Samen met 56 groenvrijwilligers  
werken we aan een prettige  
woonomgeving. 

Investering leefbaarheid: € 73.875,-
Waardering buurt: gemiddeld een 7,1

Vroegtijdige signalering
Samenwerking met onze partners met betrekking tot 
vroegsignalering verstevigd; in 2019 hebben we de 
intentieovereenkomst voor SOKO (Signalerings-, Onder-
steunings- en Kennisstructuur Oldenzaal) getekend. 

Samen komen we verder

Nieuwbouw:
21 appartementen De Industrieel  
 (oplevering febr. 2020)
15 woningen Stakenbeek
31 woningen Blokje Om

400 woningen deden mee met een pilot 
met hybride warmtepompen.

Leefbaarheid

Onderhoud

Belastingen

Bedrijfskosten

Overig

Investeringen en aflossingen
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Rente

Hoe worden de huuropbrengsten besteed?

483
woningen 
verduurzaamd

263
woningen voorzien van  
2580 zonnepanelen door het 
project Duurzaam Opgewekt! 

Samenwerking met Boeskool-
stroom voor 100% groene 
stroom voor huurders.

Samenwerken voor en met onze huurders

Organisatie

Voldoende woningen en betaalbare woonlasten

Gewoon goed wonen

Welk cijfer geven klanten ons?

7,8 Nieuwe huurders

6,3 Vertrokken huurders

7,7 Huurders met een reparatieverzoek

November 2019

Koersplan

WBO Wonen 2020-2024

Gewoon goed wonen

Klaar voor de toekomst: 

nieuw koersplan ontwikkeld 

voor 2020-2024

www.wbowonen.nl
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Huurwoningen

< € 607,46

€ 607,46 - € 651,03

€ 651,03 - € 720,42

> € 720,42

412803373.305Totaal:

Onze gemiddelde bedrijfslasten 
zijn verlaagd tot € 775,- per 
woning. Hiermee zitten we 
onder het gemiddelde van alle 
corporaties samen (€ 785,-).

57  medewerkers  
(50.18 fte)


