Wat deden we
in 2018?
Ruimte om

Ruimte om te leven staat centraal

De tweede

te leven

druk — 20

18 t/m 2022

RESULTATEN
WOONLASTENONDERZOEK

BIJZONDERE PROJECTEN

Betaalbaarheidsrisico
Boslaan 18-20

We verbouwden het
voormalig UWV-gebouw
naar 29 appartementen met
2 slaapkamers en 18 studio’s
met 1 slaapkamer. Allemaal
gasloos.

Kunnen huurders
rondkomen?
11%

Inkomsten en uitgaven uit balans

komt
niet
rond

7%

kan sparen

36%

26%

2014

2018

22%

60%

komt net rond

komt
goed rond

Duurzame verkenners

10 huurders die duurzame
vervangers van de cv-ketel
uitproberen. Alle ervaringen
nemen we mee in onze plannen
voor de toekomst.

BESPARINGEN

De VoorzieningenWijzer

De Amsheerd

In ruim een jaar tijd stampten
we een woonzorggebouw uit
de grond. 27 bewoners en de
medewerkers van Cosis zijn blij
met de nieuwe locatie.

Aantal gesprekken: 790
Gemiddelde besparing
per gesprek: € 562,60

Aantal huizen met
zonnepanelen

We kregen het
MVO-certificaat
voor sociaal
en duurzaam
ondernemen

744

1.423

2015

2016

2.937

4.733

2017

2018

Besparen doe
je samen!

De bespaarcoach
ging met
84 huurders
in gesprek

Duurzame weetjes
Huurders van
Domesta hadden:

Uitgaven onderhoud
en investeringen
713.000 2.100.000 2.458.000
kg
KWh
m3
minder
minder
minder
CO2
aardgas elektriciteit
verbruik
verbruik
uitstoot

Planmatig onderhoud
en investeringen

€ 15,3 miljoen

Dagelijks onderhoud

€ 5,7 miljoen

ENERGIELABELS
Energielabel

% huizen
begin 2018

% huizen
eind 2018

A

26%

41%

B

19%

21%

C

34%

25%

D

11%

6%

E

7%

5%

F

2%

1%

G

1%

0%

BETAALBAARHEIDSFONDS

€ 500.000

Een paar voorbeelden waaraan we dit uitgaven:
De VoorzieningenWijzer
Budgettrainingen
Voorkomen van ontruimingen
Bijdrage aan NIBUD voor huurprijstabellen
Individueel maatwerk

AANTAL GOEDKOPE EN BETAALBARE HUIZEN
Hoogeveen

■ Goedkoop
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Parkeervoorzieningen
Standplaats/
woonwagens

7

(huur lager dan € 417,34)
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Huizen

Emmen

8% 18%

TOTALE WONINGVOORRAAD

10.949

€ 260.000
€ 24.650
€ 42.500
€
2.800
€ 12.234

(huur van € 417,34 tot € 597,30)

■ Betaalbaar - hoog
(huur van € 597,30 tot € 640,14)

■ Duur, onder huurtoeslaggrens

67%

33%

Borger-Odoorn

2%
6%
8%

(huur van € 640,14 tot € 710,68)

69%

■ Duur, boven huurtoeslaggrens
(huur hoger dan € 710,68)

Coevorden

VAN MARKTWAARDE NAAR BELEIDSWAARDE

45

Bij de beleidswaarde houden we
rekening met de dingen die we doen.

In 2018
gaven we 75
statushouders
een thuis.

Gebouwd: 126
Gesloopt: 40
Verkocht: 33

MARKTWAARDE

BELEIDSWAARDE

€ 920,4
miljoen

€ 574,6
miljoen

Ons duurza
amheidsbel
eid

Wat versta
an
duurzaamhe we onder
id?
We breken
de natuur
niet snelle
r af dan zij
kan
herstellen.
We brengen
niet meer
en
sneller stoffe
n uit de aarde
in het milieu
dan zij kan
verwerken.

In 2018 stelden we ons duurzaamheidsbeleid vast: de route naar
duurzaam wonen in 2040.

DUURZAAM

We voldoen
aan de woonw
ensen van
onze huurd
ers, zonde
r dat de aarde
- en alles wat
daarop leeft
- er last
van heeft.
Onze doele
n voor 2040:

2040

We brengen
niet meer
en sneller
natuurvreem
de
stoffen in het
milieu dan
zij
kan verwe
rken.
We beperken
de mensen
niet
bij het kunne
n vervullen
van
hun basisb
ehoef ten.

WONEN IN
2040
— Oneindig

Onze huizen flexibel wone
n
nodig hebbenkunnen we aanpassen
aan wat
en zijn oneind
ig te hergeb de huurders
ruiken.

— Materiaaln
eutraal
We gebruik

en alleen duurza
die 100% herbrui
me materia
len
kbaar of afbreek
baar zijn.
— Energie
in overvloed
Onze huizen
Alle huurde leveren meer energie
rs hebben
hier voorde dan ze verbruiken.
el van.
— Gezo

nde natuur

We halen geen
weg en houden ‘groen’ (bomen, struiken
‘groen’ zoveel ecosystemen in stand. , gras enzovoort)
mogelijk CO
We leggen
met
2 vast.

— De huurd

er als mede
Huurders voelen
bestuurder
zich ook verantw
het verduu
rzamen van
oordeli
huizen en buurten jk voor
.
— Richting
We inspirer geven aan duurz
en collega-corpor
aam
particuliere
aties, de ketenwonen
huizenmarkt
en de
met onze duurza
me innovat
In onze eigen
ies.
organisatie
we werken
in een ‘schoon geven we het goede
energie. We
voorbeeld:
’ kantoor dat
draait op schone
voelen zich reizen met schoon vervoe
prettig en
r. En collega
kunnen op
’s
elkaar rekene
n.

29.000 REPARATIEVERZOEKEN

nieuwe

nieuwe

201 keukens 119 douches

76

Organisatieontwikkeling

nieuwe
toiletten

We gingen van 7 afdelingshoofden naar 4 afdelingen met
4 managers. De staf valt onder de directie. De 4 nieuwe
afdelingen zijn:
— Wonen
— Nieuwbouw en Onderhoud
— Strategie en Beleid
— Ondersteuning
Met alle medewerkers werkten we aan een nieuwe why:

Why – waarom bestaan we?

AVG-GOEDGEKEURD

domesta.nl
info@domesta.nl

Ieder mens, van kind tot senior, heeft een eigen plek, een
veilig thuis waar ze in vrijheid en zorgeloos kunnen wonen.

(0591) 57 01 00

