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Met man en macht in actie voor onze bewoners

Voor u ligt ons verkorte jaarverslag. We blikken terug op 
2019 toen er nog geen sprake was van een coronacrisis. 
De crisis die pijnlijk duidelijk maakt hoe belangrijk het is 
om een goed dak boven je hoofd te hebben, in een fijne 
buurt, waar mensen naar elkaar omkijken. 

Waar de coronacrisis nog maar kort onder ons is, bestaat 
de wooncrisis al veel langer. Wachttijden zijn te lang, 
huurprijzen staan onder druk en de leefbaarheid in 
buurten verslechtert. De wooncrisis is springlevend en is 
voor veel mensen hun dagelijkse realiteit. 

Er zijn dringend woningen nodig en er zijn even dringend 
maatregelen nodig om buurten leefbaar te houden of 
te maken. Wij dragen daar aan bij. Met man en macht 
zetten we het afgelopen jaar in op leefbare buurten en 
het leveren en betaalbaar houden van goede woningen. 
Met nieuwbouwprojecten als Romulus en Remus, waarbij 
ook zorg aanwezig is. En projecten om mensen samen 
te brengen zoals Place2BU in Utrecht, het onlangs 
gestarte project Meander in Nieuwegein en Liendert in 
Amersfoort. Dat deden we in 2019 en daar gaan we mee 
door. 

Dat gaat ons goed af, maar de verhuurderheffing maakt 
het ons zeker niet makkelijk. Wij betaalden in 2019 zo’n 
47 miljoen aan belastingen. Geld dat beter besteed 
kan worden aan het leefbaar houden van buurten en 
het bijbouwen, renoveren en betaalbaar houden van 
woningen. Ondanks deze exorbitant hoge belasting lukte 
het ons om onze plannen grotendeels uit te voeren. Zie 
daarvoor ook de benchmark van Aedes en onze visitatie 
waaruit blijkt dat we in 2019 zo’n 95 procent van de 
geplande projecten tot wasdom brachten. 

2020 is het jaar waarin we ons nieuwe ondernemingsplan 
uitbrengen. Hierin willen we een perspectief schetsen op 
hoe Portaal en haar partners kunnen bijdragen aan goed 
samenleven. Perspectief voor onze huurders. Perspectief 
op het verbeteren van leefbaarheid. Perspectief op het 
helpen oplossen van de wooncrisis. Daar zetten wij ons 
voor in. In voorgaande jaren. Nu. En in de toekomst.

Dirk Jan van der Zeep
Sander Heinsman

Duurzaam voor elkaar

Omkijken naar elkaar
De laatste jaren is de instroom van mensen die 
begeleiding nodig hebben gestegen. Denk bijvoorbeeld 
aan statushouders of mensen die uit een instelling 
komen. In 2019 bestond een derde van onze nieuwe 
huurders uit deze doelgroep. Daarnaast wonen ouderen 
langer thuis. Niet iedereen is zelfredzaam. In een buurt 
waar veel mensen wonen die minder zelfredzaam zijn, 
kan dit leiden tot spanningen. Al deze aspecten hebben 
invloed op de leefbaarheid. Wij werken aan inclusieve 
buurten. We streven er naar dat mensen omkijken naar 
elkaar, oog hebben voor elkaar en elkaar leren begrijpen. 
We werken samen met partners in de wijk en samen 
met bewoners. Gezamenlijk zijn we de ogen en oren in 
de wijk. Als we problemen zien, signaleren we die bij de 
verantwoordelijke partijen of bewoners. Samen creëren 
we ook kansen. Zoals bijvoorbeeld bij het ontwikkelen 
van gemengd wonen projecten in de buurt en het 
stimuleren van samenwerking tussen mensen onderling 

en partijen onderling. Zo werken we aan buurten waarin 
iedereen zich thuis kan voelen. In 2019 gaven we twee 
miljoen uit aan het verbeteren van de leefbaarheid in 
buurten. 

Ons duurzaamheidsprogramma stond in 2019 in het teken van het 
ontwikkelen en implementeren van kennis, inzichten en instrumenten. 
Om grip te krijgen op de impact van de energietransitie op onze huurders, 
woningvoorraad en organisatie. En om constructief aan lokale gesprekstafels 
over de energietransitie te kunnen deelnemen.

Samen met CE Delft en Merosch is een afwegingskader ontwikkeld waarmee 
Portaal op wijkniveau onderbouwde keuzes kan maken om wel of niet aan te 
sluiten op een extern warmtenet. 
 
Met Mitros en Bo-Ex organiseerden we de Isolatie Uitdaging om innovatieve 
en betaalbare gevelisolatie te vinden. Drie veelbelovende oplossingen zijn 
geselecteerd en worden doorontwikkeld. In de wijk Meijhorst in Nijmegen 
rondden we in september 2019 de nul-op-de-meter renovatie af van 132 
eengezinswoningen, die nu al voldoen aan de doelstelling van CO2-neutraal 
in 2050. In de regio’s Eemland, Utrecht en Nijmegen hebben we op grote 
schaal zonnepanelen aangeboden aan bewoners van eengezinswoningen. 
Bij 1.655 huurders zijn in totaal 13.818 zonnepanelen geplaatst. 
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Aantal huurwoningen Aantal renovaties Aantal nieuwbouw Energie-index

Onze projecten  
in 2019

Grevenstraat e.o. 

Bangkokdreef Nijeveldsingel

Hoog Soestdijk

Meijhorst

Deltakwartier

Arnhem:
Eemland:
Leiden:
Nijmegen:
Utrecht:

4.870
9.089
7.653

11.128
18.106

Arnhem:
Eemland:
Leiden:
Nijmegen:
Utrecht:

312
597

94
205
276

Arnhem:
Eemland:
Leiden:
Nijmegen:
Utrecht:

0
69

0
0 

89

Arnhem:
Eemland:
Leiden:
Nijmegen:
Utrecht:

1,41
1,57
1,59
1,37
1,37

Regio 
Arnhem

Regio 
Nijmegen

Regio 
Utrecht

Regio 
Leiden

Grevenstraat e.o.
Renovatie van 101 

karakteristieke jaren ’30 woningen
in de Leidse binnenstad. 

Het energielabel maakt na de 
renovatie een grote sprong van D/F naar 

gemiddeld een A.

Agaatlaan
Renovatie van 226 sociale huurflats

uit de jaren ’70 naar nul-op-de-
meter met stadsverwarming. 

Het gebouw gaat zelf 
energie opwekken.

Agaathlaan

Regio 
Eemland

Meijhorst
Nul Op de Meter (NOM) 

renovatie: 132 eigentijdse, 
energiezuinige eengezinswoningen, 

met een frisse uitstraling, 
tegen gelijke woonlasten. 

Hiermee is invulling gegeven aan
 de bewonerswensen en de 

duurzaamheidsopgave. 

Parnassusstraat 
In de nieuwbouwwijk 

Schuytgraaf realiseerden wij 55 
energiezuinige appartementen, voor 
één- en tweepersoonshuishoudens. 
Het appartementencomplex heeft 

144 zonnepanelen.

 Deltakwartier
Wij startten in 2010 de eerste fase van 
   de herstructurering. De verouderde 
    woningen zijn gesloopt en hier zijn 
      nieuwe woningen teruggebouwd. 

        We leverden in 2019 de 
                 woningen aan Het Zwin op. 

Bangkokdreef
Renovatie van 116 woningen in de 

flat. Via ‘anders toewijzen’ is gezocht 
naar een mix van huurders: bewoners

die omkijken naar hun buren en 
betrokken zijn bij hun buurt.

Nijeveldsingel, Hoograven

Sloop en nieuwbouw van 79 apparte-
      menten met bijzondere ‘zigzag’-gevel. 

   14 woningen voor mensen die 
       uitstromen uit de maatschappelijke

       opvang. Energiezuinig 
         door zonnepanelen. 

Hoog Soestdijk     
In Soest kochten we 

woongebouw Hoog Soestdijk 
van een belegger. We gaan 

het pand flink verbeteren en 
uitbreiden van 80 naar 
101 appartementen. 

De verhouding vrije sector - 
sociale huur verschuift 

in het voordeel van 
de sociale huur.

Parnassusstraat



Onze kerncijfers

Klanttevredenheid

Klachtenonderhoud 
Keuken-, douche- en toilet mutaties
Mutatieonderhoud 
Contractonderhoud 
Kosten door gewijzigde regelgeving

Uitgaven onderhoud (VOC)
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Inkomsten Uitgaven

Huur: 351.757

Overige ontvangsten: 17.199

Uitgaven renovaties: 95.804

Rente: 67.110

Belastingen: 61.149

Beheer: 76.038

Onderhoud: 75.963

Exploitatietekort: 7.107

Waar gaat de huur naartoe?

Klanttevredenheid

Huurders 2019 Sector-
gemiddelde

Onze positie
in Aedes
benchmark

Nieuwe huurders 7.2 7.7 C

8.0 7.6 A

7.2 7.5 B

7 7.5 B

Huurders met een
reparatieverzoek

Vertrekkende 
huurders

Totaalscore  
huurdersoordeel .6

Huisvesting bijzondere doelgroepen

Gemeente Totaal 

Arnhem  36

Nijmegen 190

Leiden  124

Utrecht  208

Eemland  104

Totaal  662

GGZ

maatschappelijke 
opvang

statushouders

overige 
urgentie

Bruto huishoud-
inkomen per jaar

Huur Wettelijke maximale  
verhoging

Huuraanpassing bij Portaal

Lager dan € 42.436 < € 720,42
> € 720,42

4,1% 1,6%

< 100% maximaal redelijk

4,1%

5,6%

0,0%

5,6%Hoger dan € 42.436

Huuraanpassing


