Jaarverslag 2020
Score
visitatie

Jaarlijks blikken we terug in ons jaarverslag op het afgelopen jaar. Het jaar
2020 gaat de geschiedenis in als een ongekende periode vanwege de
coronapandemie. De wereldwijde verpreiding van het virus COVID-19 had
ingrijpende gevolgen voor de samenleving.
Corona heeft ook effect gehad op de dienstverlening aan huurders van
Patrimonium. Ondanks alle door de overheid getroffen maatregelen om de
verspreiding van het virus tegen te gaan, heeft Patrimonium zo goed mogelijk
de dienstverlening aan huurders en woningzoekenden kunnen blijven
uitvoeren. Dat betekent dat onderhouds-werkzaamheden zoveel mogelijk zijn
doorgegaan, soms met een uitstel van niet noodzakelijke werkzaamheden. En
ook de nieuwbouw heeft zonder grote consequenties door kunnen gaan. Wij
zijn dankbaar dat we onze werkzaamheden voor de lokale volkshuisvesting
met inachtname van de maatregelen op een goede wijze hebben kunnen
uitvoeren.
9 woningen aan de Margrietstraat hebben we opgeleverd in 2020 en de bouw
van de 39 appartementen is gestart. Wij hebben vertrekkende en nieuwe
huurders goed kunnen begeleiden. Bovendien hebben wij een nieuw
geautomatiseerd systeem ingevoerd.
Hiernaast zijn de belangrijkste kerncijfers voor 2020 weergegeven.
Lees hier ons jaarverslag

- presteren naar vermogen: 7,7
- presteren naar governance: 7,6

ratio's:

- presteren naar opgave en ambitie: 7,8

solvabiliteit: 40,9%

- presteren volgens belanghouders: 7,6

ICR: 2,2
LTV: 52,5%

Energielabels
Aedes benchmark

47,6%: Label A 24,2%: Label B 26,9%: Label C 1,2%: Label D,E,F,G woningen toegewezen aan
de doelgroep
(inkomen < 39.055)

Huurdertevredenheid

- score bedrijfslasten: A

- nieuwe huurders: 8,6

- huurdersoordeel: B

- reparatieverzoeken: 7,8

- instandhoudingskosten: A

- vertrokken huurders: 7,8

passend toewijzen

huurprijs t.o.v.
maximale huurprijs

huuropbrengsten per
woning

100%

68,6%

€ 7.090

92,3%
gemiddeld aantal wws punten
per woning

huurachterstand

167

0,43%

woningen toegewezen aan urgenten
(incl. statushouders)

27,7%

acceptatiegraad
toewijzingen

huurderving

huisvesting
statushouders

mutatiegraad

90,3%

0,39%

7

5,9%

aantal
wooneenheden

947

betaalbare woningen

waarde per eenheid

- huurprijs tot € 619: 56%

- marktwaarde:

- huurprijs tot € 663: 89%

- beleidswaarde: €

€ 143.706
90.102

opgeleverde nieuwbouw
woningen

aantal woningen in aanbouw

aantal huuropzeggingen

9

39

56

personeelskosten
per eenheid

aantal eenheden
per fte

onderhoudskosten
per eenheid

rentelasten per
eenheid

heffingen en belastingen
per eenheid

€ 521

135

€ 910

€ 1.529

€ 1.757

