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VOORWOORD
In 2017 ging onze maatschappij verder in de kanteling naar professionalisering,
huurdersparticipatie, invulling van onze sociale rol en vernieuwing van het
patrimonium.
Ons personeel volgde diverse opleidingen, werd systematisch op de hoogte
gehouden van de beslissingen van de Raad van Bestuur en geïnformeerd over de
voortdurende wijzigingen binnen de sector. Niet enkel wordt gefocust op kennis
maar ook op een goede samenwerking in een leuke werksfeer.
De teambuilding die van start ging in 2017 krijgt zeker navolging.
Focus hebben op klantgerichtheid, participatie van de huurders en oog hebben
voor sociale noden vergt mankracht. We zijn erg blij met de komst van Ielke Van
Autenboer die het team van de sociale dienstverlening kwam versterken.
In 2017 fungeren we ook, voor het eerst, als stageplaats voor stagiairs
administratieve ondersteuning van het 5de jaar BSO kantoor.
Begin 2017 werd onze website actief. Huurders, kandidaat huurders en alle
stakeholders vinden hier een schat aan informatie die erg gebruiksvriendelijk kan
geraadpleegd worden.
Duurzaamheid en omzichtig omgaan met energie zijn speerpunten voor de eigen
organisatie en voor onze huurders. Elektrische dienst- en bedrijfsfietsen voor ons
personeel werden aangeschaft. Een architectenbureau nam 170 wooneenheden
onder de loep. Een energie-renovatieprogramma 2020 voor daken, ter waarde van
meer dan € 2.250.000, zag hierdoor het levenslicht.
De werken gaan van start in 2018.
De wetgever heeft in 2017 gezorgd voor ingrijpende veranderingen wat betreft de
duur van de huurcontracten, regels rond onderbezetting, het hebben van
eigendom en domiciliefraude. Dit vergde grote inspanningen van onze
administratie en heel wat communicatie naar onze huurders.

Bewonersparticipatie was in 2017 geen loos begrip. Ik denk dan aan het succes
van onze kerngroepen bij renovatieprojecten, bewonersvergaderingen met ronde
tafelgesprekken en het opmaken van een verhuisbrochure.
In samenwerking met de kerngroepen lanceerden we ook een tweemaandelijkse
nieuwsbrief voor onze renovatiewijken. Dit alles deden we samen met de
opbouwwerker van samenlevingsopbouw met wie we in dit project zijn gestapt.
Verschillende raamcontracten onderhoud en herstelling gingen in 2017 in
aanbesteding. Gevolg is duidelijk dat de kosten van onderhoud hiermee worden
gedrukt. Over de exacte uitkomst zullen we beter zicht hebben in 2018.
De reeds vroeger uitgestippelde weg van het masterplan werd in 2017 nauwgezet
gevolgd. De renovateprojecten R1 (J.Reypens), R2 (Arenberg) in Duffel en R3
(T.Vinckxlaan) in Walem namen allemaal hun aanvang. Dit geldt ook voor de
nieuwbouwprojecten in Duffel (Stocletlaan) en Bonheiden (Zwarte Leeuwstraat).
Op financieel gebied sluiten we 2017 af met zeer gunstige cijfers. Volgens de
Financiële gezondheids-tool van VMSW (FiGi) behaalden we laatst 47,5/60,
waarmee we ver boven het gemiddelde scoren. De huurachterstallen zijn laag in
vergelijking met onze sectorgenoten. Gekoppeld aan het gunstige inspectieverslag
van RWO in het kader van het Globaal Onderzoek kan ik enkel besluiten dat onze
huisvestingsmaatschappij een gezonde, vooruitstrevende, dynamische en
klantgerichte onderneming is.
Dit kan enkel door gedreven personeel, een directeur die het beste geeft van
zichzelf en een Raad van Bestuur met een duidelijke visie en missie.
Hartelijk dank hiervoor.
Een voorwoord is wat het is. Een zeer korte samenvatting van 2017. Ons Jaarboek
is veel meer. We gaan verder in de ingeslagen weg van overzichtelijke duidelijke
formatie, een persoonlijke toets en moderne layout.
Veel leesplezier,
Voorzitter, Theo Boel
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Beste lezer,
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SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR 31.12.2017
Vertegenwoordigers namens de openbare besturen
2021
2020
2020
2019
2022
2018
2020

Commissaris
De Heer Callaert Luc - Zwaluwstraat 117, 1840 Londerzeel

Toezichthouder Inspectie RWO
Dienst Toezicht SHM

Directeur
Mevrouw Verhoye Kristina - Mechelsesteenweg 425A, 2500 Lier
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2021
2019
2019
2019

Vertegenwoordigers namens andere inschrijvers
De Heer Vercammen Willy - Meertsveldstraat 29, 2570 Duffel

Voorzitter:
Dhr. Theo Boel
Boecksteinweg 13
2570 Duffel

2021

1ste Ondervoorzitter:
Dhr. Bossaerts Stefaan
Peter Benoitlaan 31
2550 Kontich
2de Ondervoorzitter:
Mevr. Verlinden An
Waarloossteenweg 91
2570 Duffel

Jaarboek 2017

Vertegenwoordiger van de Provincie Antwerpen
Mevrouw Stevens Lili, provincieraadslid - Hoogstraat 270, 2570 Duffel
Vertegenwoordiger van de gemeente Bonheiden
Mevrouw Frederickx Patricia, gemeenteraadslid - Zellaerstraat 47, 2820 Bonheiden
Vertegenwoordiger van de gemeente Duffel
Mevrouw Verlinden An , schepen - Waarloossteenweg 91, 2570 Duffel
Vertegenwoordiger van de gemeente Kontich
De Heer Bossaerts Stefaan, raadslid OCMW - Peter Benoitlaan 31, 2550 Kontich
Vertegenwoordiger van stad Mechelen
De Heer Kucam Melikan, gemeenteraadslid - Oude Pleinstraat 4, 2800 Mechelen
Vertegenwoordiger van de gemeente van St.-Katelijne-Waver
De Heer Marnef Wim – Vossenberglei 19, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Vertegenwoordiger van het OCMW van Bonheiden
Mevrouw Schueremans Hilde, voorzitter OCMW - Kraaivenstraat 7, 2820 Bonheiden
Vertegenwoordiger van het OCMW van Duffel
De Heer Boel Theo, voorzitter OCMW – Boecksteinweg 13, 2570 Duffel
Vertegenwoordiger van het OCMW van Kontich
De Heer Verhoeven Herman, raadslid OCMW- Hof van Spruytlaan 31, 2550 Kontich
Vertegenwoordiger van het OCMW van St.-Katelijne-Waver
De Heer Andries Harry, gemeenteraadslid - Mechelbaan 16, 2860 St.-Katelijne-Waver
Vertegenwoordiger van het OCMW van Mechelen
Dhr Anciaux Koen, voorzitter OCMW – Annonciadenstraat 14 , 2812 Mechelen

AANDEELHOUDERS
Sedert de stichting van de vennootschap op 28 november 1921 zijn er voortdurend wijzigingen geweest
in de samenstelling van de vennoten. Hierna wordt een overzicht gegeven die de weergave van de
vennoten, het aantal aandelen, het onderschreven en volstort kapitaal weergeeft op 31.12.2017.
1
2
3
26
38
30
39
40
43
44
46
47
48
49
55
56
57
58
62
63
64
65
67
68
69
70

Naam
Vlaamse Gewest
Provincie Antwerpen
Gemeentebestuur Duffel
OCMW Duffel
Gemeente Mechelen
Jozef Hellemans
Gemeente Sint-Katelijne-Waver
OCMW Mechelen
Gemeente Kontich
Jacques Morrens (overleden)
OCMW Sint-Katelijne-Waver
Lili Stevens
Annita Van Der Auwera
August Torfs (overleden)
Julia Fierens
Luc Van Houtven
Emiel Torfs (overleden)
Willy Vercammen
Alfons Kinne (overleden)
OCMW Kontich
Gemeente Bonheiden
Dexia Insurance Belgium
Constant De Clercq (overleden)
OCMW Bonheiden
Robert Zeuwts
Luc Wuyts
TOTALEN

Aantal
aandelen
680
1.700
75.037
150
1.010
150
2.000
19.648
2.000
150
9.388
150
150
150
150
150
150
150
150
73.533
3.870
350
160
3.870
150
150
195.196

Kapitaal

Volstort

1.700
424,99
4.250
1.062,50
187.592,50 124.532,93
375
371,84
2.525
2.503,72
375
93,75
5.000
4.957,87
49.120 48.704,88
5.000
1.983,15
375
93,75
23.470 23.272,24
375
93,75
375
93,75
375
93,75
375
93,75
375
93,75
375
93,75
375
93,75
375
93,75
183.832,50 178.565,14
9.675
2.584,29
875
218,73
400
100
9.675
2.418,75
375
93,75
375
93,75
487.990,00 392.825,75

Nota: de verschillen met vol 5.7 van de jaarrekening hebben te maken met omzetting van franken naar €.

SAMENSTELLING VENNOTEN
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Nr.

BENOEMING EN HERBENOEMING VAN BESTUURDERS
Aan de algemene vergadering wordt gevraagd het mandaat van de heer Wim Marnef, afgevaardigde van
de gemeente Sint-Katelijne-Waver, te vernieuwen voor een nieuwe termijn van 6 jaar.
Het mandaat vervalt dan vervolgens in 2024.

Gelet op de artikelen 95, 96 en 661, 6° van de wet d.d. 7 mei 1999 houdende het Wetboek van
vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 23 januari 2001 tot wijziging van de wet van
7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 17 juli 1975 op
de boekhouding van de ondernemingen (B.S. 6 februari 2001);
Gelet op het artikel 26 van de statuten van de vennootschap laatst aangenomen door de
algemene vergadering van 31 mei 2011 en gepubliceerd in de Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2011 onder het nummer 20110624/0094412;
Bevestigt hierbij de Raad van Bestuur dat tijdens het dienstjaar 2017 regelmatig toezicht
werd uitgeoefend op het sociaal oogmerk dat de maatschappij overeenkomstig artikel 3
van haar statuten heeft bepaald.
Inzonderheid heeft de Raad van Bestuur vastgesteld dat de uitgaven inzake investeringen,
inzake de werkingskosten en bezoldigingen bestemd waren om de verwezenlijking van
het sociaal oogmerk van de vennootschap te bevorderen.

RAAD VAN BESTUUR
31.12.2017
De algemene vergadering bekrachtigt de
herbenoeming van
de heer Wim Marnef
als mandataris
gemeente Sint-Katelijne-Waver.
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BIJZONDER VERSLAG OVER HET TOEZICHT OP HET
SOCIAAL OOGMERK

PERSONEEL
» SAMENSTELLING 2017
Directeur: Kristina Verhoye
Financieel beheerder: Freddy Stalmans

ORGANIGRAM 2017

boekhouding - huurberekeningen – afrekening kosten en lasten

Hoofd Huurdersrelaties: Ilse Van Moer / Lutgarde De Proft
problemen huurders – verhuisbewegingen – debiteurenbeheer

Administratief medewerker verhuur: Carla Van Den Brande
onthaal – plaatsbeschrijvingen – verzekeringen - huurcontracten

Administratief medewerker kandidaten: Anne De Proft
telefonisch onthaal – kandidatenbeheer

Medewerker Sociale Dienstverlening: Kelly Sprangers en Ielke Van Autenboer
onthaal – sociale dienstverlening
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Hoofd Technische Dienst: Ralph Wauters
opvolgen werven – technische bijstand - projectcoördinatie

Administratief medewerker: Frank Vercammen
opvolgen technische problemen huurders

Technisch medewerker: Veerle De Pourcq

Poetshulp: Nadine Van Leemputte deeltijds tewerkgesteld in 2 grote
appartementsgebouwen en de administratieve zetel.
Voor de verloning van zowel het administratief personeel als de arbeiders worden de
weddenschalen gevolgd naar analogie met deze die van toepassing zijn bij gemeentebesturen.
De directeur wordt vanaf 1/4/2017 verloond overeenkomstig de weddenschaal A 213 (min. € 38.030
en max. € 54.780 bruto jaarbezoldiging - cfr. loonschalen bij de Vlaamse Overheid).

Jaarboek 2017

opvolgen kleine projecten – raamcontracten herstellingen - klein onderhoud en
keuringen - algemene ondersteuning Hoofd Technische dienst.

» OPLEIDING PERSONEEL

ERP Lord 4 halve dagen:

Gevolgd door

Ilse Van Moer, Anne De Proft, Kristina Verhoye, Carla Van Den Brande,
Freddy Stalmans, Kelly Sprangers
Wijzigingen kaderbesluit sociale huur:
Ilse Van Moer, Anne De Proft, Kristina Verhoye, Carla Van Den Brande
Infosessie gegevensbescherming - GDPR: Ilse Van Moer, Kristina Verhoye
Vernieuwd kader sociale koop:
Ilse Van Moer, Kristina Verhoye
Studiedag woonbegeleiding:
Ilse Van Moer, Kelly Sprangers
Lerend netwerk bewonersparticipatie:
Ilse Van Moer
Taaltest NT2:
Ilse Van Moer
Werkplekleren bij Ons Dak Maaseik:
Ilse Van Moer, Carla Van Den Brande, Freddy Stalmans,
Ralph Wauters, Kristina Verhoye
Studiedag bewonersparticipatie:
Ilse Van Moer, Ielke Van Autenboer
Excel basis:
Frank Vercammen, Anne De Proft, Carla Van Den Brande,
Ilse Van Moer, Ielke Van Autenboer, Veerle De Pourcq, Kristina Verhoye,
Freddy Stalmans, Kelly Sprangers.
Inspiratiedag sociale diensten:
Ilse Van Moer, Ielke Van Autenboer
Studiedag cultuursensitieve zorg:
Ielke Van Autenboer
Emergoforum:
Kristina Verhoye, Ielke Van Autenboer
Workshop renovatietoets:
Ralph Wauters, Kristina Verhoye
Oplieiding archeologienota:
Ralph Wauters
Interculturele communicatie:
Kelly Sprangers
Infosessie wijzigingen visitatierond:
Kristina Verhoye
Nieuw procedurebesluit Wonen:
Ralph Wauters, Kristina Verhoye
Technisch forum brandveiligheid:
Ralph Wauters, Veerle De Pourcq
Opleiding preventieadviseur niveau 3:
Kristina Verhoye
Nieuwe normen & richtlijnen bouw VMSW: Ralph Wauters, Veerle De Pourcq
Verzekering – arbeidsongevallen:
Carla Van Den Brande
Intervisie toewijzingen:
Carla Van Den Brande
Het vernieuwde projectportaal:
Ralph Wauters, Kristina Verhoye
e-tendering:
Ralph Wauters, Veerle De Pourcq
Opleiding missie-visie-strategie:
Kristina Verhoye

OPLEIDINGEN 2017
In een evoluerende samenleving en sector is het
van belang dat medewerkers zich regelmatig
bijscholen.
Het is dan ook de betrachting van onze
maatschappij om aan de hand van opleidingen dit
punt te ondersteunen.
De keuzes van opleiding is ingegeven vanuit de
noden van de organisatie
enerzijds en de behoeften
van de medewerkers anderzijds.
Bovendien worden op regelmatige tijdstippen de
medewerkers via overlegvergaderingen
geïnformeerd over de belangrijkste nieuwigheden
binnen de sector.
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Overzicht opleidingen 2017

» NIEUWE MEDEWERKERS: Sociale dienst krijgt versterking!
Zoals je kon lezen in ons vorig jaarverslag wierven we in 2016 Kelly Sprangers aan als medewerker sociale
dienstverlening. Zij is ondertussen de trotse mama van een wolk van een dochter.
Inmiddels blijven de initiatieven rond ons sociaal beleid en klantgerichtheid evenwel aangroeien;
intensievere begeleiding op maat voor huurders, ons bewonersparticipatieproject dat stilaan op
volle toeren draait, allerlei ontmoetingsmomenten met huurders die we organiseren,
pro-actievere aanpak allerhande problemen, transparantere communicatie door
brieven in klare taal, enz….
Om de afwezigheden ingevolge zwangerschap en babyzorgen op te vangen zodat onze
sociale dienstverlening en voormelde initiatieven verder konden blijven werken,
werd Ielke Van Autenboer aangeworven.
Met een bachlor sociaal werk en een master in de agogische wetenschappen op zak,
nam ze gelijk een enthousiaste start met veel inzet en werd ze ondergedompeld in het wel en wee
van een sociale huisvestingsmaatschappij.

IELKE VAN AUTENBOER
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Sociale Dienstverlening

In 2017 boden we ons ook voor het eerst aan als stageplaats voor stagiairs administratieve ondersteuning.
Drie stagiairs kwamen ons versterken:
• Nora Khurshudyan – Busleyden atheneum – 5e jaar BSO kantoor
• Illias Bouzerda – Sint-Ursula instituut – 5e jaar BSO Kantoor
• Céline Ruivo Galvao – Sint-Ursula instituut – 5e jaar BSO kantoor
Zij zorgden voor heel wat klasseer-, verzend- en archiveerwerk, maar konden ook hun mannetje staan
aan het telefonisch onthaal en de balie.

Jaarboek 2017

Meteen waaide er een frisse wind door het kantoor en kon ze al menig huurder/kandidaat met haar
onbevangen aanpak verrassen.
Een welgekomen versterking voor onze sociale dienst!

GLOBAAL ONDERZOEK
» INSPECTIE OP BEZOEK – POSITIEF VERSLAG GLOBO!
Sinds 2016 hanteert Agentschap Inspectie RWO, afdeling Toezicht van de Vlaamse overheid een nieuwe
werkwijze van controle van sociale huisvestingsmaatschappijen.
Ze doen dit voortaan gebundeld en over een heel aantal domeinen samen, zoals interne controle,
administratief beheer, inschrijvingen en toewijzingen (huur en koop), financiële gezondheid,
overheidsopdrachten, huurprijsberekening, huurlasten.

GLOBO
2017

Ze noemen dit het Globaal Onderzoek of afgekort GLOBO.
Eind november 2017 kregen we enkele dagen bezoek van onze inspectiediensten om onze werking
op deze domeinen onder de loep te nemen.
We scoorden over het algemeen goed op de onderzochte domeinen!
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We scoorden over het algemeen goed op
de onderzochte domeinen!

✓
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Volgende zaken behoeven nog wat meer onze aandacht:
• Voortdurende, nauwgezette vergelijking prijzen overheidsopdrachten.
• Aandacht voor volledige notulering gunningsbeslissingen i.p.v. verwijzing naar verslag
van nazicht.
• Gedetailleerdere opvolging kandidaat-kopers, zowel bij inschrijving als na toewijzing.

DIGITALISERING
» WEBSITE & VERDERE DIGITALISERING

Ons doel was een performante website te creëren waar een zo breed mogelijk publiek (kandidaten,
huurders, lokale woonactoren, OCMW-begeleiders, lokale besturen, geïnteresseerden,…) zijn weg in zou
vinden.
Daarnaast zou de website functioneren als een secundair communicatieplatform waar de mogelijkheid
wordt geboden om sociale, administratieve en technische problemen te melden alsook om
standaarddocumenten zoals inschrijvingsformulier, aanvraag tot werken aan de woning… makkelijk en
snel te kunnen downloaden.
De opstart was een ruw organigram vol wensen dat we samen met VMSW - die ons hebben begeleid in
de opmaak van de website – omgezet hebben naar een gebruiksvriendelijke, goed ogende website.
Eind februari 2017 draaide onze website foutloos.
De eerste reacties die we mochten ontvangen waren dan ook lovend.
Daarnaast maakten we ook op gebied van onze huuradministratie een digitale inhaalbeweging.
Toewijzingen en opmaak van contracten werden verder gedigitaliseerd.
Alle medewerkers kregen een doorgedreven opleiding om de mogelijkheden van de ERP/Lordtoepassingen optimaal te benutten.

ONLINE

WWW.VOLKSWONINGENDUFFEL.BE
info@volkswoningenduffel.be
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In 2017 stond Volkswoningen van Duffel wat digitaliseren betreft niet stil.
Begin 2017 werd onze website, na heel wat voorbereiding en weken naarstig werk, officieel de eter
in gestuurd.

VARIA
» DUURZAAM WOON-WERK VERKEER
In de lijn van onze visie rond duurzaamheid en in navolging van het engagement dat we met de
gemeente Duffel aangingen om tegen 2020 de 20% reductie CO2-doelstelling te behalen,
kozen we ervoor een duurzaam woon/werk-beleid op poten te zetten.

ELEKTRISCHE BEDRIJFSFIETS
TESTEN!

Naast het milieuvriendelijk effect zijn we er ook van overtuigd dat bewegen gezond is!
We namen, na onze medewerkers te hebben bevraagd over hun mobiliteitscultuur, een aantal
concrete maateregelen om een duurzamer woon/werk- en werk/werkverkeer te bekomen:
•
•
•
•
•
•

Aankoop van 2 elektrische dienstfietsen voor huisbezoeken en technische plaatsbezoeken
in een straal van 5 km.
Ter beschikking stellen van een elektrische bedrijfsfiets voor iedere werknemer
op voorwaarde dat deze minstens 50% gebruikt wordt voor woon/werkverkeer.
Budget werd voorzien voor de nodige fietsaccessoires.
In het kader van de uitbouw van ons kantoorgebouw werd een doucheruimte voorzien.
Inrichting overdekte fietsenstalling.
Gratis pechverhelping.
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We maakten voor aankoop van de fietsen gebruik van de groepsaankoop die de gemeente organiseerde
en werkten samen met de provincie Antwerpen (cfr. Pendelfonds aanvraag)

» TEAMBUILDING CITY GOLF LIER
Onze allereerste teamdag! Foto’s zeggen meer dan woorden….

Jaarboek 2017
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» DIKKETRUIENDAG 2017 OP KANTOOR
Op 17 februari 2017 werd de verwarming bij ons op kantoor 1 graad lager gezet.
Met dit klein gebaar zetten de collega’s zich als één blok achter het initiatief van de Dikke truiendag.

DIKKETRUIENDAG 2017
‘hou het Poolijs koel’

Door het dragen van een warme trui werd iedereen letterlijk en figuurlijk warm gemaakt om
mee te helpen aan het actuele klimaatprobleem.
De campagne helpt mee in de bewustwording van de problematiek rond de opwarming van de aarde.
Als maatschappij ervaren wij op een eenvoudige manier hoe het is om wat energie te besparen.

Een kleine inspanning mét grote (positieve) gevolgen voor het milieu.
Op naar volgend 6 februari 2018!

#wijdoenmee #team
#energiebesparen
#klimaatverandering
#vergaderenmetchocoenwafels
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Met warme chocomelk, wafeltjes en een intensieve teamvergadering werd het graadje minder op de
thermometer nauwelijks gevoeld.

WERKING 2017
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SOCIALE DIENSTVERLENING – HUURDERS – ONDERBEZETTING – GEMIDDELDELDE HUURPRIJS – HUURACHTERSTALLEN –
BEWONERSPARTICIPATIE – SOCIALE DIENSTVERLENING – KANDIDAAT HUURDERS – ACTUALISATIE –
BESTAAND PATRIMONIUM – ENERGIE-RENOVATIEPROGRAMMA 2020: DAKISOLATIE COMPLEXE DAKEN –
MASTERPLAN – OVERZICHT NIEUWBOUW-PROJECTEN – OVERZICHT RENOVATIE-PROJECTEN –
BONHEIDEN – DUFFEL – KONTICH – MECHELEN – SINT-KATELIJNE-WAVER –
CIJFERS UIT DE JAARREKENING - KLACHTENMANAGEMENT

NIEUWE WETGEVING
» HUREN: INTERN HUURREGLEMENT
Sinds 1 maart 2017 zijn er heel wat nieuwe regels van kracht rond sociale huur.
Hierbij de belangrijkste veranderingen:
Tijdelijke huurcontracten

Nieuwe huurders vanaf 1 maart 2017 krijgen een huurcontract van 9 jaar.
Na 9 jaar kijkt Volkswoningen van Duffel of de huurder aan 2 voorwaarden voldoet: het inkomen
mag niet te hoog zijn en de woning niet te groot. Is dit OK? > huurcontract wordt verlengd met 3 jaar.
Strengere regels rond eigendom

Kandidaten noch huurders mogen enig aandeel in eigendom bezitten van een woning of bouwgrond.
Ook een woning of bouwgrond in een vennootschap mag niet. Sanctie = opzeg huurovereenkomst.
We maakten hierrond een plan van aanpak op, zowel voor in kaart brengen als reactie op de betrokken
eigendommen. (soms 1/1000ste)
Een te grote woning (onderbezetting)

Administratieve vereenvoudiging

Wordt één van de kinderen 18 jaar? > Hoeven de huurovereenkomst niet meer mee te ondertekenen.
Maatregelen rond domiciliefraude

Er zal strenger kunnen opgetreden worden tegen domiciliefraude (boete/opzeg huurcontract).
We moeten altijd geïnformeerd worden als er iemand bij komt wonen, zelfs als dit maar voor een tijdje is.

We maakten werk van ons intern huurreglement dat o.a. ons toewijzingssysteem uitlegt en herschreven
dit in een klare taal zodat het voor iedereen duidelijk is.
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INTERN HUURREGLEMENT
IN EEN NIEUW JASJE!
Huurcontract van 9 jaar
Geen eigendom
Onderbezetting
Domiciliefraude
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De onderbezettingsvergoeding is voortaan een feit. Huurders mogen niet te groot wonen d.w.z. je mag
maar één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners.
Voorbeelden: Alleenstaande > max 2 slaapkamers
Koppel > max 3 slaapkamers
> Over die grens = onderbezet wonen. Ook hier stelden we een duidelijk plan van aanpak op omtrent
het benaderen van deze huurders. We vragen om te verhuizen naar een andere, kleinere woning.
Deze woning ligt altijd maximaal 5 kilometer verder en huur en lasten bedragen maximaal evenveel
of minder dan nu.
> wordt onze vraag 2 x geweigerd = onderbezettingsvergoeding a rato van 30 euro/maand
(bedrag in 2017) per slaapkamer te veel.

HUURDERS 2017
» ONDERBEZETTING SOCIALE WONINGEN AANPAKKEN
Op 1 maart 2017 gingen heel wat wijzigingen in het kaderbesluit sociale huur van start. Eén van de
actiepunten is het aanpakken van onderbezetting in sociale woningen met als doelstelling grotere
woningen vrijmaken voor gezinnen. Een woning is onderbezet zodra het verschil tussen het aantal
slaapkamers en het aantal bewoners groter is dan 1.
VVD bracht de onderbezetting in kaart en werkte een actieplan en nieuwe interne regelgeving uit om
zoveel mogelijk huurders te begeleiden in hun overstap (dewelke niet altijd eenvoudig is) naar een
kleinere woning.
Stap 1: onderbezetting in kaart
Op 15 maart 2017 waren 156 woningen onderbezet. 135 van deze woningen worden bewoond
door alleenstaanden, voornamelijk ouderen.

Stap 2: huurders sensibiliseren

VISIE AANPAK ONDERBEZETTING
Grotere woningen vrijmaken voor gezinnen
Oog voor kleinere woningen bij nieuwbouw en
renovatieprojecten
Kandidaten uit onderbezette woningen gaan voor
op gewone verhuisaanvragen
Organiseren van infosessies bij
nieuwbouwprojecten
Huurders ouder dan 75 jaar geen verplichting
opleggen
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Van de 156 huurders werden 124 aangeschreven. ( resterende 32 woningen worden binnen de 5 jaar gerenoveerd )
Zij kregen uitleg per brief over de nieuwe regelgeving en werden gevraagd om zich kandidaat te stellen.
19 huurders kwamen op individueel gesprek om hun persoonlijke situatie te bespreken, 21 huurders schreven
zich vrijwillig in. 13 bestaande kandidaten kregen de prioriteit onderbezetting toegekend.
In 2017 kozen reeds 7 huurders vrijwillig voor een verhuis naar een kleinere woning van VVD.
Huurders die zich niet inschreven worden ambtshalve ingeschreven. Zij krijgen allen een aanbod als
een woning vrij komt in een straal van 5 km en de huurprijs gelijk is of lager ligt. Twee onterechte weigeringen
leiden tot een opgelegde boete omwille van onderbezetting.
Op 26 november 2017 werden 46 huurders uit onderbezette woningen ambtshalve ingeschreven.

Omwille van het grote aantal onderbezettingen in de Kardinaal Cardijnwijk in Bonheiden organiseerden
we op 22 mei 2017 een infosessie in de Krankhoeve. Er werd uitleg gegeven over de nieuwe regelgeving
en het nieuwbouwproject in de Zwarte Leeuwstraat met een heel aantal kleine entiteiten
werd voorgesteld.

Jaarboek 2017

Stap 3: 2x verplicht aanbod

» ONDERBEZETTING: Hoe wordt het door onze huurders ervaren?
Anne Thielemans

Ik ben verrast maar tegelijkertijd ook blij dat jullie me
vragen om mijn verhaal te delen.
Mijn verhaal van onderbezetting is een bewogen verhaal.
Het was even schrikken toen ik een tijd geleden een brief
kreeg waarin stond dat ik in een te grote woning
woonde en me sterk werd aangeraden om me kandidaat
te stellen voor een kleinere woning.
Ik was wat in paniek en nam contact op met een medewerker van Volkswoningen van Duffel.
Het systeem van onderbezetting en de bijhorende onderbezettingsvergoeding werd me
duidelijk uitgelegd.
Ik stelde me kandidaat voor een kleinere woning. Er werd me verteld dat het
hoogstwaarschijnlijk nog lange tijd zou duren vooraleer ik een eerste aanbod zou krijgen.
Groot was dan ook mijn verbazing toen ik al na enkele maanden mijn eerste aanbod kreeg
voor een appartement in de Zwarte Leeuwstraat.
Ik had net mijn oude woning opgefrist en vond het dus ook jammer om zo snel en
onverwacht te moeten verhuizen.
Toch bracht ik een bezoek tijdens de kijkdag en het appartement beviel me meteen.
Wel vond ik het erg jammer dat de buitenaanleg nog niet in orde was, dit terwijl ik zelf een
perfect onderhouden tuin achter zou laten.
Mijn verhuis omwille van onderbezetting was een verhaal met wat horden en stoten, er liep
ook enkele keren wat mis met de communicatie vanuit de sociale huisvestingmaatschappij.
Achteraf gezien ben ik toch erg blij dat ik de sprong heb gewaagd en verhuisd ben.
Ik voel me nu echt wel thuis in de Zwarte Leeuwstraat.

Aan het woord:

Ria De Buyser

Ik had al gehoord dat de maatschappij er mee bezig
was om mensen die te groot wonen aan te moedigen
om te verhuizen naar een kleinere woning.
Ik heb zelf die mogelijkheid aangegrepen.
Ik heb altijd graag in mijn appartement gewoond dus
de beslissing was niet evident.
Mijn appartement was erg ruim, ideaal met de
kinderen. Maar nu de kinderen het huis uit zijn heb ik al
die ruimte niet echt meer nodig en maak ik graag plaats
voor gezinnen met kinderen.
Het appartement waar ik binnenkort naar verhuis ligt op de benedenverdieping terwijl ik
voor mijn huidig appartement steeds trappen moet doen. Op dit moment lukken trappen
nog, maar voor de toekomst leek een gelijkvloers mij toch beter. Dit was zeker een
belangrijke motivatie om te verhuizen.
De verhuis zal natuurlijk kosten met zich meebrengen. Ik heb ervoor gekozen om 2
maanden dubbel te huren.
Op deze manier zal de verhuis hopelijk rustig kunnen verlopen en zal ik niet te veel stress
ervaren.
Ik vind het ook erg belangrijk dat ik mijn woning helemaal naar mijn zin kan inrichten zodat
ik er mij 100% ga thuis voelen.
Ik ga mijn nieuwe woonst volledig schilderen en krijg gelukkig voldoende hulp van mensen
rondom mij. Ik ben ze enorm dankbaar.
Kortom: het is geen eenvoudige beslissing om te kiezen voor verhuizen. Maar ik ben wel
erg blij dat ik binnenkort in mijn nieuwe, kleiner appartement mét tuintje zal wonen.
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Aan het woord:

» GEMIDDELDE HUURPRIJS 2017
In de afgelopen jaren konden we steeds rekenen op een verhoging van de gemiddelde huurprijs
die de indexatie oversteeg.
We stellen heel recent een veel lichter stijgende tendens vast, lager dan 2%.
Dit zal een aandachtspunt zijn voor het beleid in de komende jaren.

GEMIDDELDE HUURPRIJS
339 euro
op 31.12.2017
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Daarnaast zal wellicht ook, de grondige renovatie aan ons patrimonium, en het wegvallen
van de patrimoniumkorting voor deze gerenoveerde panden, een positieve impact hebben op de
gemiddelde huurprijs.

» HUURACHTERSTALLEN 2017
Op 31 december 2017 waren 105 huurders verantwoordelijk voor een totale huurachterstal
van 84.039,5 EUR. 52.635,76 EUR zijn effectieve huurachterstallen.
De overige schulden zijn niet betaalde huurlasten, kosten van herstellingen en gerechtskosten.
Overzicht van de huurders met een achterstal:
• 62 huurders met een achterstal tussen 0 en 500 €
• 21 huurders met een achterstal tussen 500 en 1000 €
• 22 huurders met een achterstal van meer dan 1000 €
In het totaal bedrag aan achterstal zit 28.298,86 € dat opgenomen is in een collectieve schuldenregeling,
32.672,21 € in dossiers bij advocaat, 4.373,89 € in afbetalingsplannen > 1 jaar, 10.545, 66 € in
afbetalingsplannen < 1 jaar en 8.148,66 € waarvan afbetalingsplan niet opportuun is.
De effectieve huurachterstal vormt 1,065 % aandeel van de te ontvangen huurgelden. Hiermee blijven
we nog steeds goed scoren in vergelijking met andere sociale huisvestingsmaatschappijen.

HUURACHTERSTALLEN
52.635,76 EUR of 1,065 %
van de te ontvangen huurgelden
zijn effectieve huurachterstallen
op 31.12.2017
Anticiperen
is vooruitblikken!

Blijf er niet mee zitten!
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We blijven ons resoluut inzetten voor een anticiperende aanpak en zijn ervan overtuigd dat dit een
win-win situatie met zich meebrengt, voor huurder en onze maatschappij.

Zo blijft het voor de huurder nog een overzichtelijke horde om te nemen en houden wij onze
huurachterstallen mee onder controle.

Jaarboek 2017

Door aanklampend te werken en snel in te spelen bij het minste signaal van achterstal, kunnen we
anticiperen op grotere problemen.
Enkele extra telefoontjes, een goed gesprek en een luisterend oor om samen naar de gepaste oplossing
te zoeken, doen dikwijls al wonderen.

BEWONERSPARTICIPATIE
Sinds november 2016 werkt Samenlevingsopbouw aan een project bewonersparticipatie binnen
Volkswoningen van Duffel.
In het begin van het jaar werkten we een visienota uit om het project bewonersparticipatie richting en
doel te geven.
In deze nota stellen we dat het project bewonersparticipatie binnen Volkswoningen van Duffel
de focus zal leggen op de relatie tussen huurders en kandidaat-huurders enerzijds en
de sociale huisvestingsmaatschappij anderzijds.
Een gegroeid wederzijds begrip tussen beide groepen wordt hierbij ons streefdoel.
We willen een warme huisvestingsmaatschappij zijn die in samenwerking met zijn huurders en
kandidaat-huurders tot een optimale dienstverlening en woonsituatie komt.
We bouwden in de Arenbergstraat in Duffel en in de
Theo Vinckxlaan in Walem 2 kerngroepen uit om de renovaties
te begeleiden.
In de kerngroepen spreken buurtbewoners met de opbouwwerker
over hoe ze het proces van de renovatie in hun wijk ervaren.
Samen houden ze de vinger aan de pols in de wijk,
signaleren ze eventuele problemen en doen voorstellen ter
verbetering.
In samenspraak met de kerngroepen en
Volkswoningen van Duffel lanceren we ook een
tweemaandelijkse nieuwsbrief voor deze renovatie-wijken.
De nieuwsbrieven bevatten de laatste nieuwe informatie,
foto’s van de vordering der werken en soms handige tips.

SAMEN BOUWEN
AAN
GOED WONEN!
Open en duidelijke communicatie
> kerngroepen
> 2maandelijkse nieuwsbrief
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Informatie
> Laagdrempelig en klantvriendelijk
onthalen en informeren
> Begeleiden en ondersteunen van
huurders bij het nakomen van
hun huurdersverplichtingen

Ontmoetingen tussen VVD en huurders
Organiseren van huurdersvergaderingen
en het ondersteunen
van bewonersinitiatieven
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» VISIENOTA IN DE PRAKTIJK

Naast de nieuwsbrieven stelden we ook samen een verhuisbrochure op.
We proberen hiermee een antwoord te bieden op alle vragen,
moeilijkheden, beslommeringen,… die mensen ervaren bij het plannen
van een verhuis.
We gingen participatief te werk en verwerkten de vele onduidelijkheden en
vragen van bewoners in een kleurrijke en leesbare brochure.
Thema’s zoals huurovereenkomst, plaatsbeschrijving, sleuteloverdracht,
overdracht water/gas/elektriciteit, overdracht kabeldistributie, keuze
verhuisfirma… worden duidelijk en bondig toegelicht.
Ook voor nuttige tips en links is er plaats gemaakt.
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In juli sloegen we, Volkswoningen van Duffel en Samenlevingsopbouw, de handen in elkaar
met de gemeente Duffel om een buurtparticipatie traject te starten rond de heraanleg van het
plein rond Residentie Cardijn.
We organiseerden een buurtvergadering waarin de bewoners en omwonenden van de
Residentie Cardijn informatie kregen over de plannen in hun buurt.

Aan deze tafels konden de buurtbewoners hun ideeën en bezorgdheden uitspreken om samen tot
constructief gedragen oplossingen te komen.
Deze techniek van ronde tafelgesprekken pasten we ook al, met veel bijval, toe naar aanleiding van
onze bewonersvergaderingen in het kader van de renovatieprojecten.
Voor 2018 schakelen we een versnelling hoger, meer hierover in ons volgend jaarverslag.
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Na deze presentatie voorzagen we ronde tafelgesprekken waar buurtbewoners in dialoog konden
gaan met vertegenwoordigers van de gemeente Duffel, Volkswoningen van Duffel, architect,...

» KERNGROEP IN BEELD
Vorig jaar werden in de Arenbergstraat, de Theo Vinckxlaan en de Jos Reypensstraat kerngroepen
opgericht omverzuchtingen van huurders rond de renovaties een forum te geven.
De kerngroepleden wonen zelf in de wijken en vangen signalen op van hun buren.
Dit biedt Volkswoningen van Duffel de kans de vinger aan de pols te houden over het welbevinden
van hun huurders en eventueel bij te sturen waar nodig.
Aan het woord zijn Gilberte, Suzanne, Benny en Patrick, de enthousiaste leden van de kerngroep in de
Arenbergstraat. We vroegen hoe zij de werking van de kerngroep ervaren:
Gilberte: “Ik vind het gegeven van een kerngroep een enorme stap vooruit. Ik ben al lang huurder bij
Volkswoningen van Duffel. Vroeger was er eigenlijk weinig contact tussen de huisvestingsmaatschappij
en ons als huurder. Met het onstaan van de kerngroep hier in de wijk heb je toch een plaats waar je
inspraak hebt en dingen kunt aankaarten.”

Gilberte: “Hoewel dat ook moeilijk is, bij onze buren zijn de meningen verdeeld. Moet je van in het
prille begin betrokken worden en een lange periode met onzekerheid leven of moet je pas op het
einde betrokken worden en sneller zekerheid hebben over waar je gaat wonen?”
Suzanne: “Wat ik vooral als positief ervaar is dat we zo veel informatie krijgen, we kunnen echt wel zeggen
dat we goed geïnformeerd worden over de gang van zaken.
De nieuwsbrieven die hier in de wijk gebust worden over de verbouwingen maar ook
de kerngroepen dragen daar heel veel aan bij.”
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1 JAAR KERNGROEPEN!
Hoe ervaren
Gilberte, Suzanne, Benny en Patrick
de werking van een kerngroep?
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Patrick: “Dat vind ik ook. Ik vind het wel jammer dat niet met al onze opmerkingen op de plannen van
de architect rekening is gehouden. Al begrijp ik ook wel dat niet alles kan.
Misschien hadden de huurders en de kerngroep sneller betrokken moeten worden in de opmaak van
de plannen.”

SOCIALE DIENSTVERLENING
» SAMENWERKING WIJKAGENTEN
In 2017 haalden we onze banden aan met de wijkagenten van de politiezone Bodukap.
Vanuit de sociale dienst komen we geregeld in aanraking met situaties waar ook politie bij betrokken is
of moet worden.
Zo stoten we af en toe op een zaak van domiciliefraude, waarbij we vaststellen dat een extra persoon
inwoont die niet ingeschreven staat bij ons of we merken dat een huurder zijn woning niet bewoont.
Dit zijn zaken die we door de politie verder laten onderzoeken, aangezien zij daar machtiging toe hebben.

2017
Politiezone Bodukap
&
Volkswoningen van Duffel

SLAAN DE HANDEN IN ELKAAR!

Daarnaast is het in sommige gevallen van overlast ook interessant om samen te werken met de wijkagent.
Geluidsoverlast, geurhinder, burenruzies,… proberen we zo goed en zo snel mogelijk
op te lossen, maar soms is een interventie van de wijkagent aangewezen.
Het kan ook nuttig zijn om samen met de wijkagent op huisbezoek te gaan bij onze huurders.
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Om nog beter te kunnen samenwerken hebben we een overleg gehad met het korps van de
gemeente Duffel, waar onze meeste woningen gelegen zijn.
We maakten kennis met elkaars werking zodat we goed weten wie wat mag en/of kan doen en
wat we van elkaar kunnen verwachten.

» NIEUWE FLATWACHTERS
Wegens de goede ervaringen die we hebben met het gebruik van flatwachters binnen
appartementsgebouwen besloten we dit systeem verder uit te breiden.
Voor enkele van onze appartementsgebouwen gingen we op zoek naar nieuwe flatwachters aan de hand
van een duidelijk opgemaakte profielschets en een kader van wat wel en niet verwacht mag/kan
worden van een flatwachter.
In de Residentie Cardijn werden twee nieuwe flatwachters gezocht én gevonden.
Freddy Abts neemt deze rol op zich voor de even huisnummers, Ellen Van Onkelen is vanaf nu
flatwachter voor de oneven huisnummers.
Louis Mertens, de voormalige flatwachter van de Nachtegaalstraat, werd na zijn verhuis naar de
Zwarte Leeuwstraat opnieuw flatwachter. Na de positieve ervaringen die we met de heer Mertens
hadden als flatwachter in de Nachtegaalstraat zijn we dan ook erg blij dat hij deze vrijwilligersrol
opnieuw op zich wil nemen in de Zwarte Leeuwstraat, Bonheiden.
Na het vertrek van Louis Mertens uit de Nachtegaalstraat gingen we hier op zoek naar een nieuwe
enthousiaste flatwachter.

NIEUWE FLATWACHTERS!
Residentie Cardijn, Duffel
De tandem: Freddy Abts en Ellen Van Onkelen
Zwarte Leeuwstraat, Bonheiden
Louis Mertens
Transvaalstraat, Kontich
Charles Bauwers
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In Rode Kruislei, Perwijs en Rietlei (90, 92, 94 & 98) deden we een oproep naar vrijwilligers om deze
taak op zich te nemen.
Het aanstellen van een flatwachter is hier nog volop aan de gang.
Kandidaten kunnen ons steeds contacteren voor een vrijblijvend gesprek.
Foto: Eindejaarsdrink flatwachters 2017
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Ook in de Transvaalstraat in Kontich werd er op zoek gegaan naar een flatwachter.
Charles Bauwers stelde zich hiervoor kandidaat en werd ook gekozen.

» IN DE BLOEMETJES: 20 jaar flatwachter!
Dit jaar hadden we de eer om drie huurders in de bloemetjes te mogen zetten na
20 jaar flatwachter te zijn.
Climan Oscar en Vandommele Godelieve mochten in juli 20 kaarsjes uitblazen in de Begijnenstraat
te Mechelen.

Climan Oscar,
Vandommele Godelieve
&
Danielle Wante

Wat later op het jaar, in december, werd ook Danielle Wante, flatwachter in de Rietlei te Duffel gevierd.
Zij mocht haar bloemen in ontvangst nemen op de flatwachtersdrink die volgens traditie op
het einde van het jaar plaatsvindt.
Wij krijgen zowel via de bewoners in de Begijnenstraat als via de bewoners in de Rietlei meer dan
eens de boodschap dat ze kunnen rekenen op hun flatwachters.
Ook voor ons is het erg aangenaam samenwerken met deze tussenpersonen.
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Via deze weg willen wij Oscar, Godelieve en Dany nogmaals hartelijk bedanken voor hun jarenlange
vrijwillige inzet! Fijn om met jullie samen te mogen samenwerken!

KANDIDAAT- HUURDERS 2017
» ALGEMEEN
VVD zag het aantal kandidaten voor een sociale huurwoning ook in 2017 toenemen.
Deels is dit te wijten aan een blijvende toestroom van nieuwe kandidaten. Daarnaast blijven renovaties
zorgen voor nieuwe inschrijvers. Deze huurders dienen hetzij tijdelijk hetzij definitief te verhuizen.
Deze ‘gedwongen’ verhuis brengt vaak een nieuwe inschrijving met zich mee.
De huurders krijgen dan voorrang en dit maakt de wachttijd voor een gewone kandidaat
alsmaar langer.

KANDIDAAT-HUURDERS /GEMEENTE
31.12.2017
Bonheiden
Duffel
Kontich
Mechelen
St.-Kat.-Waver

802
1240
670
1042
1034

Daarnaast werd in 2017 eveneens gewerkt aan het oplossen van onderbezettingen.
Ook dit bracht 67 nieuwe inschrijvingen met zich mee.
De kloof tussen vraag en aanbod van (zeer) kleine woningen of appartementen blijft het grootst.
Daarnaast blijft het moeilijk om voor grote gezinnen een geschikte woning te vinden.
Deze groep is niet zozeer in grote getalen vertegenwoordigd in de cijfers, maar de kans dat zij
een geschikte woning vinden blijft bijna onbestaande.
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actieve dossiers op 31 december
nieuwe inschrijvingen
aantal niet Belgen

2017
1809
556
120

2016
1.451
484
394

Verschillende nationaliteiten in het jaar 2017 in totaal 49
Aantal niet Belgen op 31/12/2017
* Europees burgers
* Niet Europees burgers

465
152
313

2015
1.494
483
376

2014
1.138
355
304
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Enkele gegevens omtrent het bestand van de kandidaat-huurders:

» NIEUWE VERHURINGEN 2017
In totaal werd in 2017 aan 31 nieuwe gezinnen een woning of appartement verhuurd.

2017
Alleenstaanden
18
Eenoudergezinnen: 1 volwassene + kind(eren)
5
Eenoudergezinnen: 1 volwassene + kind(eren) + bijwoner(s)
0
Paar met kinderen: 2 volwassenen + kind(eren)
2
Paar met kinderen: 2 volwassenen + kind(eren) + bijwoner(s)
1
Paar zonder kinderen: 2 volwassenen
4
Alleenstaande zonder kinderen: 1 volwassene + bijwoner(s)
0
Alleenstaande met kinderen in bezoekrecht
1
Mutaties n.a.v. renovatie Res. Cardijn – Duffel
0
Mutaties n.a.v. renovatie wijk Hoge Velden – St.Kat.Waver
0
Mutaties n.a.v. renovatie Res. Perwijs – Duffel
0
Mutaties n.a.v. renovatie R1-2-3
24
Gewone mutaties
5
Mutaties n.a.v. onderbezetting
7
Totaal 67

2016
28
33
0
29
1
12
1
9
0
0
0
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2015
18
32
1
25
0
11
1
2
6
28
28
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In 2017 kochten we 13 woningen van de Olmenlaan in van het OCMW in Bonheiden.
Alle huurders konden in hun woning blijven wonen: 11 alleenstaanden, 1 koppel en het
consultatiebureau van Kind en Gezin werden hierdoor huurder van VVD.
Er werd 1 woning versneld toegewezen aan een dakloze.

2014
14
19
0
21
0
4
2
6
26
31
2
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IN 2017
MOCHTEN WE
31 NIEUWE GEZINNEN
VERWELKOMEN.
Er vertrokken ook huurders
om volgende redenen:
'DOMICILIEFRAUDE

1

'KBSH: LEEFBAARHEID

1

'KBSH: MUTATIE

12

'KBSH: MUTATIE ONDERBEZETTING

5

'KBSH: MUTATIE RENOVATIE

25

'NAAR PRIVE

22

'VAN RECHTSWEGE: OVERLEDEN

9

'VAN RECHTSWEGE: RUSTHUIS

9

'VREDERECHTER: NIET BETALEN HUUR

4
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Het gezinstype van deze nieuwe huurders kan u aflezen in onderstaande tabel.

» ACTUALISATIE KANDIDAAT-HUURDERS 31.12.2017
Gezinssamenstelling kandidaten:
350
300
Kontich

250

SKW

200

Aantal kandidaten en hun afkomst :

Bonheiden
150

122116

100
50

Mechelen
Duffel

34 42

0

29
Koppel

alleenstaand

Gezinsgrootte kandidaten:
250
200

Kontich

150

SKW
Bonheiden

100

Mechelen
50

Duffel

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Cijfers na actualisatie
• 1736 kandidaten aangeschreven
• 561 geschrapt
• gemiddelde aangroei 40 K/m in laatste 6m
Op 11/09/2017
• 1574 kandidaat-huurders op wachtlijst

BESTAAND PATRIMONIUM
» ONDERHOUD & HERSTEL: TIMING UITVOERING

EVOLUTIE
ONDERHOUD & HERSTEL

Dagelijks ontvangt de Technische Dienst van onze maatschappij aanvragen en meldingen voor het
uitvoeren van onderhoudswerken, kleine of grote herstellingen in en rondom onze huurwoningen.
Alle technische meldingen worden systematisch digitaal ingegeven in het computerprogramma TEC.
Op deze manier krijgen we per woning een duidelijk overzicht van alle werken per wooneenheid.
Onze maatschappij heeft geen eigen technisch uitvoerend personeel in dienst en doet voor alle
werken beroep op meerdere externe zelfstandige aannemers.
Dit heeft tot gevolg dat, wanneer onze huurders herstellingen of defecten melden, wij als maatschappij
geen concrete afspraak kunnen beleggen met onze huurders.
Om onze huurders toch enige richtlijn te kunnen meegeven, hebben wij met onze zelfstandige
aannemers concrete afspraken rond timing en planning na afroep van een herstelling.

Aantal werkbonnen/jaar
jaar

Aantal
herstellingsaanvragen

Aantal
werkbons

2011
2012
2013
2014
2015
2016

1836
1937
2031
2152
2360
2302

1780
1480
1661
1801
1907
2210

2017

2073

2055
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Allereerst maken we hierbij een onderscheid tussen dringende en niet-dringende herstellingen.
Dringende herstellen zijn meestal defecten zoals geen verwarming, daklek, kortsluiting
elektriciteit, gaslek, acute verstoppingen…
Onder niet dringende herstellingen groeperen we o.a. plaatsen van nieuwe vloerbekleding,
herstellen van keukenkastje, uitkuisen dakgoten….

Niet dringende herstellingen dienen binnen de 5 werkdagen behandeld te worden na ontvangst
opdracht. De aannemer zal hiervoor max. 48u na ontvangst opdracht een afspraak vastleggen
met de desbetreffende huurder.
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Dringende herstellingen: interventietermijn max. 24u
De aannemer stelt zich tevens bereid hoogdringende werken 24u/24u uit te voeren.

» HERSTEL NA EINDE HUUR
Soms dringen er zich na einde huur grotere en tegelijk verschillende herstellingswerken op binnen de
Woning, zoals én deels vernieuwen van de badkamer, én nazicht elektriciteit, én plaatsen van
nieuwe vloerbekleding in meerdere ruimten…
Dit vraagt efficiënte coördinatie en samenwerking want snel opnieuw kunnen verhuren is een prioriteit.

SNEL OPNIEUW KUNNEN
VERHUREN IS
TOPPRIORITEIT

In eerste instantie wordt de uitgebreide plaatsbeschrijving doorgenomen op de technische dienst waarbij
bepaald wordt welke aannemer, welke werken zal uitvoeren.
Hierna worden alle uit te voeren werken geraamd door de technische dienst.
Werken lager dan 750 € worden automatisch bij onze onderaannemers besteld via een werkbon,
voor werken hoger dan 750 € wordt er steeds een offerte opgevraagd bij onze vaste aannemer en
2 andere aannemers uit de regio.
Teneinde lange wachttijden te vermijden dient de aannemer de gevraagde offerte binnen
de 5 werkdagen te bezorgen aan Volkswoningen van Duffel waarna het bestuur al dan niet kan
overgaan tot bestelling. Iedere offerte blijft 3 maanden geldig en wordt vergezeld van de nodige
documentatie aangaande de materialen/technieken die gebruikt zullen worden.
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De sociale dienst wordt op de hoogte gesteld van de datum einde der werken zodat zij ruim op voorhand
met de nieuwe huurder de plaatsbeschrijving kunnen vastleggen.
Tijdens de werken worden er regelmatig controles uitgevoerd door de technische dienst ter plaatse.
Deze hebben tot doel de kwaliteit van de werken op te volgen en de planning de respecteren.

Foto’s: bespreking plaatsen nieuwe keuken in de
wijk K. Cardijnlaan te Bonheiden
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Na bestelling wordt in samenspraak met de respectievelijke aannemers door de technische dienst
een haalbare en vooral efficiënte planning opgemaakt.

» RAAMCONTRACTEN: ONDERHOUD EN HERSTEL:

•
•

te conformeren naar de huidige regelgeving.
regelmatig de concurrentie te laten spelen en tegelijk de lasten voor de huurders zoveel
mogelijk te drukken.
Voorbeeld raamcontracten: Schoonmaak gemeenschappelijke delen, brandveiligheid, groenonderhoud ...

•
•

de onderhoudskosten van ons patrimonium onder controle te houden en regelmatig
bij te sturen waar nodig.
de verwerking, opvolging, uitvoering, facturatie... te laten verlopen volgens vastgelegde
procedures om zo een duidelijke communicatie naar huurder te waarborgen en de
werken vlot te laten verlopen.
Voorbeeld procedures: Timing herstellingen:
De herstellingen gebeuren op afroep door opdrachtgever of in noodsituatie rechtstreeks door huurder.
Niet dringende herstellingen bv. herstellen scharnier keukenkast, dienen binnen de 5 werkdagen
behandeld te worden na ontvangst opdracht. De aannemer zal hiervoor max. 48u ( i.f.v. hoogdringendheid )
na ontvangst opdracht een afspraak vastleggen met de desbetreffende huurder.
Dringende herstellingen bv. geen centrale verwarming of stroompanne: interventietermijn max. 24u.

De raamcontracten werden opgesteld voor een periode van 2 jaar met een mogelijke verlenging.
In 2017 werd reeds “schoonmaak gemeenschappelijke delen” gegund en de samenwerking opgestart.
De overige raamcontracten werden eind 2017 afgewerkt en zullen begin 2018 gegund kunnen worden.

VERSCHEIDENE RAAMCONTRACTEN
ONDERHOUD & HERSTEL
GINGEN IN 2017 IN AANBESTEDING
Schoonmaak
IT
Buitenaanleg
Binnenschrijnwerk
Buitenschrijnwerk
Dakwerken
Elektriciteit
Garagepoorten
Glaswerken
Groenonderhoud & groene daken
Gyproc- en pleisterwerken
Keukens
Klussen en karweien
Ruimingswerken
Schilderwerken
Soepele vloerbekleding
Vloer- en wandbekleding

32
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In 2017 wordt er overgegaan tot de opmaak van meerdere raamcontracten met als doel
de onderhoud- en herstellingswerken:

» RAAMCONTRACT: SCHOONMAAK GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN
In 2017 werd het raamcontract schoonmaak voor onze appartementen meer bepaald voor
de gemeenschappelijke delen opgemaakt.
De gemeenschappelijke delen omvatten inkom, buitentrappen, buitenpasserelles, traphallen,
technische ruimtes per verdiep, kelders, zolders, fietsenstallingen, glazen tussenwanden,
beglazing binnenzijde…

POETSEN
IS
EEN VAK!

Het raamcontract werd opgesteld voor een periode van 2 jaar met mogelijke verlenging.

Bij opening van de offertes op 2 mei 2017 telden we 9 inschrijvers, waarvan 2 uit de sociale
tewerkstelling.
Na opmaak van het verslag van nazicht, dd 29/05/2017, werd de opdracht
toegewezen aan ACTIVA NV uit Brussel.
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Binnen het raamcontract wordt extra aandacht besteed aan:
• veiligheid
▪ Een risico-analyse van iedere voorgestelde werkmethode en procedure
▪ Een werkplan met inbegrip van alle noodzakelijke preventiemaatregelen
• Milieu
▪ De milieuvriendelijkheid van de gebruikte producten;
▪ De milieuvriendelijkheid van de gebruikte materialen ( werkdoeken, verpakkingen,… )
▪ De milieuvriendelijkheid van de gebruikte werkmethodes;
▪ Het milieubeleid van de firma
• Kwaliteit, controle en planning
▪ 1 aanspreekpunt = verantwoordelijke van de firma
▪ Minimaal één maal per maand dient een verantwoordelijke van de firma een inspectiebeurt
in de gebouwen uit te voeren.
▪ Per gebouw zal maandelijks een kwaliteitscontrolerapport overgemaakt worden aan de
technische dienst

ENERGIE-RENOVATIEPROGRAMMA 2020
» DAKISOLATIEPROJECT COMPLEXE DAKEN - ALGEMEEN
Eind september 2016 kreeg Architectenbureau Martin Van Noten bvba de opdracht om in het kader van
het energie-renovatieprogramma 2020 Van de Vlaamse Overheid, de dakopbouw van 170 wooneenheden
te analyseren en vervolgens naargelang analyse en bijhorend advies grondig, te renoveren.
Begin 2017 gingen de architecten de desbetreffende wijken huis per huis bezoeken.

Vlaamse dakisolatienorm:
R > 0,75m² K/W
Richtlijn VMSW:
R ≥ 3 m²K/W - renovatie
R ≥ 4,5 m²K/W - nieuwbouw

Totale raming kostprijs energierenovatie-programma 2020 complexe daken: 1.871.153,72 €
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» DAKISOLATIEPROJECT COMPLEXE DAKEN – WIJK PER WIJK
> Kievitstraat/Nachtegaalstraat/Hoge Velden Sint-Katelijne-Waver
Vaststellingen voor Sint-Katelijne-Waver concreet:
• 15 woningen type B Hoge Velden
• Verouderde dakbedekking: shingles. Geen onderdak, dakisolatie of luchtscherm aanwezig.
• Verouderde RW-afvoersysteem
• Mosbegroeiïng waardoor infiltraties via hellende daken + slechte plaatsing dakpannen.
• Plaatselijk problemen ter hoogte van opgaande muren en schouwloketten.
Acties:
•

Volledige dakbedekking vernieuwen met de SARKING-METHODE.
(= isoleren langs buiten en vernieuwen dakbedekking ).
35

Raming kostprijs dakisolatie: 330.108,65 €

DETAIL Sarking-methode
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Timing: start mei 2018 – 335 kalenderdagen

» DAKISOLATIEPROJECT COMPLEXE DAKEN – WIJK PER WIJK
> Wavervelden I Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Vaststellingen voor Onze-Lieve-Vrouw-Waver concreet:
• 63 woningen Wavervelden I
• Verouderde dakbedekking: leien. Geen onderdak aanwezig.
• RWafvoersysteem is te recupereren waar mogelijk.
• Dakkapellen niet geïsoleerd bij vernieuwing dakkapellen in jaren ’90.
• Op verscheidene plaatsen problemen met mosbegroeiïng op hellende daken waardoor
overlappingen leien openstaan.
• Plaatselijk problemen ter hoogte van opgaande muren en schouwloketten.
• Aansluiting raamdorpel – zinken gootbekleding voldoet niet overal.
Acties:
•

Volledige dakbedekking vernieuwen met de SARKING-METHODE.
(= isoleren langs buiten en vernieuwen dakbedekking ).
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Raming kostprijs dakisolatie: 1.053.183,04 €

DOORSNEDE Sarking-methode
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Timing: start mei 2018 – 335 kalenderdagen

» DAKISOLATIEPROJECT COMPLEXE DAKEN – WIJK PER WIJK
> Wavervelden II Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Vaststellingen voor Onze-Lieve-Vrouw-Waver concreet:
• 24 woningen Wavervelden II
• Dakbedekking en RWafvoersysteem zijn in relatief goede staat, waardoor gekozen
kan worden om isolatie langs de binnenzijde aan te brengen.
(= economisch meest voordelige oplossing).
• Onderdak eveneens in goede staat
Acties:
•
•

Hoofdvolume, waarvan zolder niet toegankelijk is = isoleren van zoldervloer
( = economisch voordeliger ).
Isoleren van slaapkamer en berging onder hellend dak via binnenzijde met na-isolatie +
opnieuw afwerken en schilderen plafond.
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Raming kostprijs dakisolatie: 79.769,00 €
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Timing: start mei 2018 – 335 kalenderdagen

» DAKISOLATIEPROJECT COMPLEXE DAKEN – WIJK PER WIJK
> Hogenopstal I Bonheiden
Vaststellingen voor Bonheiden concreet:
• 21 woningen Hogenopstal
• Voornamelijk een condensatieprobleem.
• Hellende daken hoofdzakelijk nog in goede staat – platte daken zijn koude daken.
Acties:
•
•
•
•

Koude platte daken worden warme platte daken d.m.v. isolatie + roofing.
“koude” wanden die aansluiten aan onverwarmde garage, worden geïsoleerd.
Condensatie-/ventilatieprobleem wordt opgelost door plaatsing van mechanische
verluchting in badkamer, toilet, keuken en berging.
Tijdens de werken worden de daken grondig nagekeken en kleinere mankementen
(slechte ligging dakpannen) hersteld.
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Raming kostprijs dakisolatie: 42.232,66 €
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Timing: start mei 2018 – 335 kalenderdagen

» DAKISOLATIEPROJECT COMPLEXE DAKEN – WIJK PER WIJK
> Rechtstraat Duffel
Vaststellingen voor Duffel concreet:
• 14 woningen Leistraat en Vlasputten
• Verouderde dakbedekking: shingles. Geen onderdak, dakisolatie of luchtscherm aanwezig.
• Mosbegroeiïng waardoor infiltraties via hellende daken.
• Plaatselijk problemen ter hoogte van opgaande muren en schouwloketten.
Acties:
•

Volledige dakbedekking vernieuwen met de SARKING-METHODE.
(= isoleren langs buiten en vernieuwen dakbedekking ).

Raming kostprijs dakisolatie: 199.606,20 €
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Timing: start mei 2018 – 335 kalenderdagen

» DAKISOLATIEPROJECT COMPLEXE DAKEN – WIJK PER WIJK
> Tenderstraat, Jubellaan, Lindestraat Mechelen
> Lage Weg 2B Duffel
Jubellaan/Lindestraat
Situatie:
• 20 woningen van midden jaren ’70.
• ééngezinswoningen van 2 niveau’s met niet geïsoleerd plat dak
Voorstel oplossing:
• deels nieuwe dakbedekking bitumen incl. 12 cm isolatie
Raming kostprijs dakisolatie: 84.014,50 €

Tenderstraat 3-5
Situatie:
• Appartementsgebouw van 2003.
• 12 appartementen met niet geïsoleerd plat dak
Voorstel oplossing:
• nieuwe dakbedekking bitumen incl. 12 cm isolatie
Raming kostprijs dakisolatie: 65.742,85 €

40

Jaarboek 2017

Lage Weg 2B
Situatie:
• 1 woning van 1931.
• assistentiewoning met niet geïsoleerd plat dak
Voorstel oplossing:
• nieuwe dakbedekking bitumen incl. 12 cm isolatie
Raming kostprijs dakisolatie: 16.496,82 €

» DAKISOLATIEPROJECT EENVOUDIGE DAKEN - ALGEMEEN
Naast de uitgebreide studie rond complexe dakstructuren treffen wij binnen het patrimonium een andere
reeks woongelegenheden aan, zonder of met zéér weinig dakisolatie.
Deze 143 woningen werden in 2015 binnen het masterplan van onze maatschappij uitgebreid
geïnventariseerd en op gelijst onder de noemer ‘vernieuwbouwprojecten’.
De denkoefening tussen de voorziene afbraak binnen de 15 jaar en de te behalen, verplichte isolatienorm
voor 2020 werd gemaakt.
Mede met behulp van de beschikbare isolatiepremies bleek het financieel verantwoord om de 143
woningen voorlopig afdoende te isoleren en zo onze woningen in de eerstkomende jaren bewoonbaar
te houden.
Gezien de woningen tijdens de werken bewoonbaar moeten blijven en we onze huurders zo weinig
mogelijk willen hinderen opteerden we om de zoldervloeren eenvoudig te isoleren met gespoten PUR.

HET ISOLEREN VAN ZOLDERVLOEREN
BIJ 143 WONINGEN
BINNEN HET MASTERPLAN
Standplaats – 3 woningen
Bruggelanden – 17 woningen
Lage weg – 26 woningen
Rode Kruislei - 20 appartementen
Acacialei – 52 woningen
Katelijnsesteenweg – 5 woningen
Maalderijstraat – 17 woningen
Mijlstraat – 3 woningen
41

De openbare aanbesteding werd opgemaakt en gepubliceerd.
De Vlaamse isolatiepremies werden aangevraagd.
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Raming kostprijs dakisolatie: 396.870 €
Timing: 2de helft 2018 – 335 kalenderdagen

MASTERPLAN
» ALGEMEEN
Als een van de oudste huisvestingsmaatschappijen van Vlaanderen is de sociale huisvestingsmaatschappij
Volkswoningen van Duffel er zich van bewust dat het van groot belang is om de woonkwaliteit blijvend te
verbeteren. Daarnaast kunnen we de groeiende vraag naar sociale huisvesting niet negeren.
WIJ KIEZEN RESOLUUT VOOR EEN AMBITIEUS STRUCTUREEL PLAN VAN AANPAK.

Het totale financiële plaatje, 65 miljoen euro inclusief erelonen en BTW, werd zorgvuldig becijferd in
samenspraak met VMSW. De concrete uitvoering werd uitgezet in fases.

R1: Reypensstraat/Lisstraat/Aerkelstraat -DUFFEL
R2: Arenbergstraat - DUFFEL
R3: Theo Vinckxlaan/Kloosterstraat - MECHELEN
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De komende jaren wordt geïnvesteerd in de renovatie, vervangingsbouw en het onderhoud van sociale
woningen. Dat is goed nieuws voor de bewoners van meer dan 750 woningen in de gemeenten
Bonheiden, Duffel, Kontich, Mechelen en Sint-Katelijne-Waver.

EIND 2017:
DE EERSTE 3 RENOVATIEWERVEN
UIT DE STARTBLOKKEN!

» RENOVATIEPROJECTEN MASTERPLAN: R1
REYPENSSTRAAT - LISSTRAAT - ARKELSTRAAT
19 woningen
Enkele foto’s tijdens de werken:

REYPENSSTRAAT - LISSTRAAT - ARKELSTRAAT
ALGEMENE ANALYSE: Het project omvat de renovatie van 19 bestaande eengezinswoningen die
dateren van de jaren ‘1950, gelegen in de ‘Reypenswijk’ te Duffel.
De woningen kunnen qua planopbouw in 4 types onderverdeeld worden; binnen deze indeling zijn er
echter nog verschillende varianten.
Na een grondige inventarisatie van alle woningen is gebleken dat er geen duidelijke lijn te
trekken is in de huidige staat van de woningen. Bepaalde woningtypes werden in het verleden
bijvoorbeeld al deels voorzien van nieuwe technieken, andere dan weer niet.
Dit maakt dat dezelfde woningen vandaag vaak een ander comfortniveau hebben, hetgeen
het voor de maatschappij bijzonder moeilijk maakt om een eenvoudig en gestructureerd
onderhoudsbeleid te voeren.
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In de loop van 2017 werden de werken na openbare aanbesteding gegund aan SIX bvba
uit Izegem.
Eind 2017 werden de afbraakwerken in de eerste reeks woningen aangevangen.
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Knelpunten na uitgebreid onderzoek van alle woningen door architectenbureau ARTUUR bvba:
conformiteit oppervlakte normen VMSW,
comfortnormen keuken, badkamer, ontbreken isolatie, verouderde technieken…

» RENOVATIEPROJECTEN MASTERPLAN: R2
ARENBERGSTRAAT
56 woningen

ARENBERGSTRAAT
ALGEMENE ANALYSE: De 56 woongelegenheden bestaan uit woningen (types A en B) en
appartementen (types C en D) en zijn in de wijk verdeeld over 7 bouwblokken van telkens 8 woonunits.
De bouwblokken zijn als een U-vormig symmetrisch geheel met hellend dak opgevat en dateren uit 1978.

Enkele foto’s tijdens de werken:

De woningen bestaan uit een gelijkvloers met trap naar de slaapverdieping onder hellend
dak en een tuin. De appartementen zijn boven mekaar gelegen en beschikken over een
ruime tuin of balkon.

Uitgangspunt bij de renovatie is
- een uniforme aanpak van de woningen en deze aan te passen aan de hedendaagse comfort- en
veiligheidsnormen, zodat deze op lange termijn kunnen functioneren.
- afstemmen op vraag/aanbod door te kiezen voor kleinere, aangepast aan ouderen, typologieën
gemixt met grotere.
In de loop van 2017 werden de werken na openbare aanbesteding gegund aan PIT nv
uit Kapellen.
Eind 2017 werden de afbraakwerken in de eerste reeks woningen aangevangen.
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Knelpunten na uitgebreid onderzoek van alle woningen door architectenbureau VORM3 bvba:
Buitenzijde gebouwen: poreuze gevels en hellende daken zijn niet geïsoleerd, het houten
buitenschrijnwerk met dubbele beglazing geplaatst in 1978 is aan vervanging toe, de woningen
bezitten kruipkelders, de valbeveiliging aan sommige ramen is niet conform de huidige wetgeving.
Binnenzijde gebouwen: De gebouwen zijn na 40 jaar gebruik toe aan doortastende renovatie, zowel wat
betreft indeling als gebruik van de aanwezige toestellen en technieken.

» RENOVATIEPROJECTEN MASTERPLAN: R3
THEO VINCKXLAAN
24 woningen
Enkele foto’s tijdens de werken:

THEO VINCKXLAAN - KLOOSTERSTRAAT
ALGEMENE ANALYSE: De gebouwen in de Theo Vinckxlaan zijn omstreeks 1975 opgetrokken.
De woningen in de Kloosterstraat zijn uit de jaren ‘50 en gerenoveerd in 1998.
Er is toen nieuw aluminium buitenschrijnwerk met isolerende beglazing en ventilatieroosters geplaatst.

Knelpunten na uitgebreid onderzoek van alle woningen door architectenbureau VORM3 bvba:
Buitenzijde gebouwen: poreuze gevels en hellende daken zijn niet geïsoleerd, in beide straten wordt
het buitenschrijnwerk bewaard, de woningen Theo Vinckxlaan bezitten kruipkelders, de valbeveiliging aan
sommige ramen is niet conform de huidige wetgeving.
Binnenzijde gebouwen: De gebouwen zijn na 40 jaar gebruik toe aan doortastende renovatie, zowel wat
betreft indeling als gebruik van de aanwezige toestellen en technieken.
In de loop van 2017 werden de werken na openbare aanbesteding gegund aan BREBUILD nv
uit Antwerpen.
Eind 2017 werden de afbraakwerken in de eerste reeks woningen aangevangen.
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De woongelegenheden in de Theo Vinckxlaan bestaan uit 4 types woningen.
Type A bestaat telkens uit 4 gekoppelde woningen met gelijkvloers en 1 verdieping.
Type B is gelijkaardig aan type A, maar breder en heeft in huidige toestand een slaapkamer extra.
Type C is een gelijkvloerse rug-aan-rug woning. Alle woningen beschikken over een privatieve tuin.
In de wijk zijn tevens garageboxen en een ontmoetingsruimte eigendom van onze maatschappij.
De woongelegenheden in de Kloosterstraat zijn gekoppeld en bestaan uit een gelijkvloers, verdieping en
zolder met trapluik waar de centrale verwarmingsketels staan.

OVERZCHT NIEUWBOUW-PROJECTEN 2017
Stocletlaan
Duffel
Nieuwbouw
app.
16 app.
31.07.2013
03.10.2014
24.04.2015
27.10.2015
16.12.2015
25.04.2016
26.04.2016
22.07.2016
16.08.2016
04.10.2016
13.12.2016
20.01.2017
31.01.2017
10.03.2017
18.04.2017
520 kd
19.09.2018
01.10.2018
30.11.2018
01.12.2019
1.903.145,34 €
WIENEN nv

Schorshagen
Duffel
Nieuwbouw
Koopwoningen
15 won.
31.07.2013
27.01.2017
-

Maanhoeve
Velden
SKW
Nieuwbouw
16.03.2015
On Hold
-

46

Jaarboek 2017

Aanstelling ontwerper
Gunstig advies schetsontwerp
Gunstig advies voorontwerp
Meerjarenplanning VMSW
Bouwvergunning ingediend
Bouwvergunning verleend
Gunstig advies def. Ontwerp
Korte termijn Planning VMSW
Publicatie aanbesteding
Opening Biedingen
Goedkeuring RvB gunning
Goedkeuring VMSW
Goedkeuring financiering
Bestelling werken
Start werken arch.
Voorzien einde werken arch.
Einde werken arch.
Start werken infra.
Voorzien einde werken infra.
Verhuurd vanaf
Bestelbedrag excl. btw
Uitvoerend aannemer

Zwarte Leeuw
straat
Bonheiden
Reno/Nieuw
19 app.
12.03.1999
28.08.2013
Nvt
17.10.2014
09.04.2015
28.04.2015
Nvt
06.08.2015
22.09.2015
13.10.2015
30.11.2015
10.12.2015
05.01.2016
15.02.2016
500 klnd
28.08.2015
Febr. 2018
April 2018
01.11.2017
2.208.277,34 €
SOGIAF nv

OVERZICHT RENOVATIE-PROJECTEN 2017
R2
Arenberg
Duffel
Reno
28 won./28 app.
31.07.2013
16.06.2016
25.08.2016
18.10.2016
NvtNvt
14.12.2016
21.02.2017
15.03.2017
25.04.2017
13.06.2017
19.09.2017
03.10.2017
17.10.2017
04.12.2017
1235 kd
Nvt
Nvt
fasering
3.835.619,91 €
PIT nv

R3
T. Vinckxlaan
Mechelen
Reno
28 won.
16.03.2015
14.06.2016
25.08.2016
18.10.2016
Nvt
Nvt
14.12.2016
21.02.2017
15.03.2017
25.04.2017
13.06.2017
28.07.2017
03.08.2017
17.10.2017
04.12.2017
936 kd
Nvt
Nvt
fasering
1.768.550,81 €
BREBUILD

Complexe Daken
Reno
158 won./
12 app.

Eenvoudige
Daken
Reno
143 won.

Uitbreiding
Kantoor
Volkswoningen
Duffel

26.10.2016
Nvt
10.04.2017
Nvt
Nvt
Nvt
Nvt
31.10.2017
10.08.2017
19.09.2017
14.11.2017
335 kd
Nvt
Nvt
Blijft bewoond
1.755.293,59 €
Zolderse
Dakprojecten

Nvt
Nvt
07.07.2017
Nvt
Nvt
Nvt
10.09.2017
31.10.2017
23.10.2017
28.11.2017
335 kd
Nvt
Nvt
Blijft bewoond
-

07.06.2017
28.08.2017
15.02.2018
Nvt
15.02.2018
26.03.2018
-
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Aanstelling ontwerper
Gunstig advies schetsontwerp
Gunstig advies voorontwerp
Meerjarenplanning VMSW
Bouwvergunning ingediend
Bouwvergunning verleend
Gunstig advies def. Ontwerp
Korte termijn Planning VMSW
Publicatie aanbesteding
Opening Biedingen
Goedkeuring RvB gunning
Goedkeuring VMSW
Goedkeuring financiering
Bestelling werken
Start werken arch.
Voorzien einde werken arch.
Einde werken arch.
Start werken infra.
Voorzien einde werken infra.
Verhuurd vanaf
Bestelbedrag excl. btw
Uitvoerend aannemer

R1
Reypenswijk
Duffel
Reno
19 won.
31.07.2013
13.06.2016
27.07.2016
18.10.2016
28.02.2017
20.03.2017
19.12.2016
21.02.2017
15.03.2017
02.05.2017
13.06.2017
29.08.2017
06.09.2017
17.10.2017
20.11.2017
519 kd
Nvt
Nvt
Fasering
1.757.357,06 €
SIX bvba

266 bewoners

125 verhuurde
wooneenheden

geen nieuwe
wooneenheden
in opbouw

802 kandidaathuurders
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BONHEIDEN

PROJECT: ZWARTE LEEUWSTRAAT
Renovatie van een kloosterwoning met omvorming naar 4 x app. type 1/2 en 1 x app. type 2/4.
Op de omringende grond realisatie van een nieuwbouwproject met 7 x app. type 1/2, 2 x app. type 2/3,
3 x app. type 3/4, 1 x app. type 3/5 en 1 x app. type 4/5.
Eind augustus 2017 konden we met enige fierheid de werken voorlopig opleveren.
Na enkele weken van nazorg ( het oplossen van kleine ongemakjes door de aannemer ) konden de
eerste huurders begin december hun intrek nemen in de gloednieuwe appartementen.
» Architect

» Omgeving cvba

» Aannemer

» Sogiaf nv

» Bestelbedrag

» 2.208.277,34 €

» Bestelbrief

» 05.01.2016

» Aanvang

» 15.02.2016

» Uitvoeringstermijn

» 500 klnd

» Voorlopige oplevering

» 28.06.2017

» Aanvang openbare infra

» 01.08.2017

» VO openbare infra

» 30.10.2017

» Voorziene verhuring

» 01.11.2017
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Een minpuntje was dat de infrastructuur bij de inhuizing van onze nieuwe bewoners een beetje op zich
liet wachten maar begin 2018 zal met man en macht hieraan gewerkt worden zodat we met een
groene omgeving de lente van 2018 kunnen ingaan.

AANKOOP: OLMENLAAN
perceel met 13 woningen Olmenlaan Bonheiden
In het kader van de inhaalbeweging van de gemeente Bonheiden in het behalen van hun
Bindend Sociaal Objectief kochten we op 18/7/2017 van het OCMW een perceel met
12 kleinere woningen en 1 welzijnsgebouw , gelegen aan de Olmenlaan te Bonheiden.
Bedoeling is deze site op termijn te bestemmen voor een meergezinswoning met een groot aandeel
kleinere appartementen, bestemd voor ouderen.
De locatie is zeer goed gelegen, vlakbij het dorp van Bonheiden en tegenover het WZC “Den Olm”.
Voorlopig, in afwachting van dit project, worden deze 12 kleine 1- slaapkamer woningen sociaal verhuurd
en vindt kind & gezin nog steeds zijn plek in het welzijnsgebouw.
Alle bewoners konden in hun woning blijven wonen.

DOELSTELLING OLMENLAAN
BOUW VAN 41 APPARTEMENTEN
waarvan:
33 APPARTEMENTEN
type 1/2
( 1 slaapkamer/2 personen –
minimale oppervlakte van 64 m²).
8 APPARTEMENTEN
type 2/4 en 3/5
50

We maakten een draaiboek en zorgden hierdoor voor een warme overdracht met als afsluiter
een verhelderend infomoment dat we meteen in samenspraak met het OCMW organiseerden
op 18/7/2017.
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Alle bewoners kregen ook een huurdersmap en duidelijke toelichting over het huren/wonen
bij onze maatschappij.

WIJKACTIVITEITEN
» ZWARTE LEEUWSTRAAT: KIJKDAG
Op 6 september 2017 organiseerden we een kijkdag voor de 19 nieuwe appartementen in de Zwarte
Leeuwstraat.
Huurders die in aanmerking kwamen voor één van de appartementen werden hierop uitgenodigd.
Er was een hoge opkomst! Verschillende medewerkers van Volkswoningen van Duffel gaven
met veel trots de kandidaat-huurders een rondleiding.
Sommige kandidaten konden haast niet wachten om te verhuizen en gaven meteen aan interesse te
hebben in een appartement.
De telecom-aanbieder Proximus was ook aanwezig met een informatiestand en bezorgde de aanwezigen
een glaasje cava of iets fris.

Bij het samenwonen in een appartementsgebouw komt er heel wat kijken.
Om de start van een nieuw woonhoofdstuk vlot te laten verlopen organiseerden we daarom eind
november 2017 een eerste bewonersvergadering.
We vonden een ideale locatie in de refter van de naastliggende Sinte-Maria school die ons ter beschikking
werd gesteld.
Op deze manier hoefden de bewoners zich slechts enkele meters te verplaatsen.
Op deze eerste bewonersvergadering leerden de nieuwe bewoners elkaar wat beter kennen, werden
er afspraken gemaakt en enkele praktische zaken besproken.
Verder werd het concept “flatwachters” toegelicht en was er ruimte voor een vragenronde
en het inkijken van de plannen van de buitenaanleg.
Een medewerker van de sociale dienst van het OCMW van Bonheiden kwam eveneens langs en stelde
het aanbod aan thuisdiensten voor.

51

Jaarboek 2017

» ZWARTE LEEUWSTRAAT: BEWONERSVERGADERING

» OPENING KERSTSTAL KARDINAAL CARDIJNLAAN
Ieder jaar wordt er in de Kardinaal Cardijn wijk te Bonheiden een kerststal geplaatst.

Tradities zijn er om in ere te houden!

De kerststal, gemaakt door de wijkbewoners, werd ongeveer 2 weken voor Kerstmis feestelijk
geopend. De leden van het wijkcomité en twee vrijwilligers stonden in voor de organisatie.
Alle wijkbewoners ontvingen een feestelijke uitnodiging in de bus.
Hiernaast kregen alle gezinnen ook twee gratis drankbonnetjes.
De samenkomst ging door onder de carport op de oprit van een wijkbewoner die deze ter beschikking
stelde. Een 50 tal personen kwamen langs voor een hapje en een drankje.
Het initiatief staat open voor iedereen, dus ook mensen die niet in de wijk wonen kwamen even langs.
Als huisvestingsmaatschappij vinden wij het erg fijn dat zulke initiatieven worden georganiseerd.
Dit kan de cohesie tussen de wijkbewoners alleen maar ten goede komen.
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Indien er volgend jaar opnieuw voldoende vrijwilligers willen meewerken aan het initiatief zal deze
leuke traditie naar alle waarschijnlijkheid worden voortgezet.

1392 bewoners

698 verhuurde
wooneenheden

16 nieuwe
wooneenheden
in opbouw

1240 kandidaathuurders
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DUFFEL

UITBREIDING KANTOOR VVD

De toekomstige uitbreiding maakt plaats voor 6 bijkomende medewerkers, 2 kleine
gespreksruimten, een afzonderlijke kleed- en doucheruimte, een degelijke refter met keukengedeelte
en een uitbreiding van de archiefruimte door de bovenste verdieping te optimaliseren.
Om op onze bestaande site deze uitbreiding van voldoende omvang te voorzien lag de oplossing in het
opvullen van de vides (rood in 3D visualisatie) en het toevoegen van een nieuw volume ter hoogte
van verdieping 1 en 2, boven de doorgang naar achtergelegen parking (groen).
Daar onze kantoren geopend, en wij hier werkzaam, zullen blijven diende er een doorgedreven
werforganisatie opgesteld te worden waarbij functies zoals refter, vergaderzaal en enkele burelen tijdelijk
gehuisvest zullen worden in daarvoor uitgeruste containers.
Deze containers zullen op de achtergelegen parking van ons kantoor opgesteld worden.
We streven ernaar om de opdracht te gunnen begin 2018 en de werken in het najaar van 2018 te starten.

» Architect

» IRS-Depré

» Aannemer

» nog onbekend

» Bouwvergunning

» 28.08.2017

» Raming excl. btw

» 199.612,00 €

» Aanvang

» najaar 2018

Omvang
verbouwing:
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Bestaand Volume
Invulling vides
Toevoeging volumes
Verdieping 1 & 2
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In 2017 werd de grondige haalbaarheidsstudie, die destijds in samenwerking met een architectstabiliteitsingenieur van studiebureau IRS-Depré werd opgemaakt, alsmaar concreter.

PROJECT: STOCLETLAAN
Aansluitend bij de gezinswoningen aan de Stocletlaan, wordt een hoekgebouw opgericht aan het
kruispunt met de Walemstraat.
Deze nieuwbouw omvat 16 huurappartementen over 3 bouwlagen waarvan 5x type 2/3, 8x type 1/2,
3x type 2/4 + buitenpasserelles. De omgeving wordt een gemeenschappelijke campus, waarbij rondomgelegen tuinzone, fietsenberging, huisvuil opstelplaats en open parking in het groen worden ingewerkt.
18 april 2017 zijn de eerste grondwerken gestart, voor het bouwverlof eindigden we al op de eerste
verdieping en voor het kerstverlof ging het appartementsblok onder dak.

» Architect

» Atelier MA+P

» Aannemer

» Wienen nv

» Bestelbedrag

» 1.903.145,34 €

» Bestelbrief

» 10.03.2017

» Aanvang

» 18.04.2017

De evolutie in beeld:
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PROJECT: SCHORSHAGEN
De gronden gelegen aan de Mijlstraat, wijk Schorshagen, werden midden 2013 verworven met
als doelstelling 15 betaalbare energiezuinige sociale koopwoningen op de markt te brengen.
Veelal 3-slaapkamer woningen en enkele 4-slaapkamerwoningen zullen worden gerealiseerd in deze
rustige doodlopende straat met wijds uitzicht over de achterliggende velden en nabij gelegen
centrum van Duffel-Mijlstraat.
Studiebureau Omgeving diende in de loop van 2016 het schetsontwerp in bij VMSW ter nazicht.
Door wissels binnen het personeelsbestand bij Studiebureau Omgeving en de kritische en constructieve
benadering van de sector-architecte liep het project stroef in 2016.

Overzicht streefdata:
Schetsontwerp
Voorontwerp
Bouwaanvraag
VMSW Meerjarenplanning ( BeCo )
Definitief ontwerp
VMSW Korte termijn planning ( BeCo )
Aanbestedingsdossier

15 NIEUWBOUW KOOPWONINGEN
DUFFEL-MIJLSTRAAT

Goedkeuring finaal schetsontwerp
Indienen VMSW
Verwachte goedkeuring VMSW voorontwerp ( 45 kd )
Indienen gemeente na nazicht VVD
Datum BeCo
Indienen na nazicht VVD
Verwachte goedkeuring VMSW definitief ontwerp ( 45 kd )
Datum BeCo
Goedkeuring DC en RvB
Plublicatie ( 14kd na BeCo )
Opening Biedingen ( 45 kd na publicatie )
Start der werken
Einde der werken

OK – eind 2016
03.07.2017
09.08.2017
21.12.2017
31.10.2017
Circa 02.03.2018
Circa 16.04.2018
19.06.2018
07.2018
08.2018
15.09.2018
04.2019
09.2020
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Eind 2016 werd het finaal schetsontwerp goedgekeurd door VMSW. Ondertussen werd het voorontwerp
ook goedgekeurd en de bouwaanvraag ingediend.
Definitief ontwerp is in opmaak.

WIST JE DATJE…
» RESIDENTIE PERWIJS
30 jaar terug in de tijd en… 2 grondige renovaties later…
1999: Gevelrenovatie en vernieuwen van het buitenschrijnwerk
2015: grondige interne renovatie van de 48 appartementen

1977

2017
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300 bewoners

148 verhuurde
wooneenheden

Geen nieuwe
wooneenheden
in opbouw

670 kandidaathuurders
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KONTICH

WIJKACTIVITEITEN
» NIEUWE FLATWACHTER VAN PUTPLEIN
Rond de jaarwissel 2016/2017 gingen we op zoek naar een flatwachter voor het appartementsgebouw
aan het Van Putplein in Waarloos (Kontich).
Het gebouw telt 13 wooneenheden en heeft een troef die binnen ons patrimonium uniek is, namelijk
een gezamenlijke ruimte op het gelijkvloers en een gezamenlijke tuin achter het gebouw.

Nieuwe flatwachter
Simonne Goris
Van Putplein
(Kontich)

De gezamenlijke ruimte wordt onder andere elke eerste dinsdag van de maand gebruikt door vrijwilligers
van Ziekenzorg die daar een ontmoetingsmoment organiseren.
Bij die ontmoetingsmomenten zijn er steeds een heel aantal huurders aanwezig.
Een van die vrijwilligers is Simonne Goris, die al jarenlang bij mensen op bezoek gaat in ons gebouw aan
het Van Putplein. Ook haar moeder heeft er jarenlang gewoond.
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Wanneer het mooi weer is, is iedereen welkom om samen in de tuin te komen zitten en een babbeltje
te slaan.
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Omdat veel huurders Simonne goed kennen en aangezien ze zelf op een boogscheut ervandaan woont,
hebben we haar gevraagd de taak als flatwachter op te nemen.
Huurders kunnen bij haar terecht om een probleem aan te kaarten en zij staat in contact met
Volkswoningen van Duffel om die zaken door te geven.
Zij zorgt er ook voor dat iedere dag de gezamenlijke ruimte geopend wordt, zodat huurders er gebruik van
kunnen maken, en ’s avonds gaat ze alles even controleren en weer sluiten.

» ONGEWENSTE BEWONERS TRANSVAALSTRAAT
Verschillende bewoners vanuit de Transvaalstraat gaven aan dat er kippen losliepen aan de
appartementsgebouwen. De kippen pikten de vuilniszakken stuk en dit zorgde toch voor wat overlast.

VERBODEN TE VOEDEREN!
Er volgde overleg tussen een medewerker van de sociale dienst Volkswoningen van Duffel en Erik Pede,
technisch assistent ongediertebestrijding van de gemeente Kontich.
Hij ging op onderzoek uit en kon ook vaststellen dat de bruine rat in kleine aantallen aanwezig was.
De kippen werden bijkomend door meerdere bewoners gevoederd waardoor de bruine rat werd
aangetrokken.
Allereerst moest het voederen van de kippen stoppen zodat de ratten zich ook niet verder zouden
kunnen uitbreiden.
Een medewerker van Volkswoningen van Duffel ging samen met Erik Pede aanbellen bij alle bewoners
en gaf ze wat meer informatie over het bestrijden en weghouden van kippen en ratten.
Bijkomend ontvingen alle bewoners een informatieve brief waarin we het probleem en de aanpak
in klare taal schetsten.
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Dit is een fijn voorbeeld van een goede samenwerking, mét positief resultaat, tussen de medewerkers
van de gemeente, Volkswoningen van Duffel en de bewoners.
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Vervolgens ging Erik Pede de loslopende kippen vangen en bracht hij ze naar een boerderij.
Het rattenprobleem loste zichzelf op toen er gestopt werd met voederen.

307 bewoners

146 verhuurde
wooneenheden

Geen nieuwe
wooneenheden
in opbouw

1042 kandidaathuurders
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MECHELEN

WIJKACTIVITEITEN
» THUIS IN DE DENNENSTRAAT
Sanne (27), Thomas (26) en Milo (17 maanden) voelen zich helemaal thuis in hun huis in de Dennenstraat.
Het jonge avontuurlijke koppel was meteen gewonnen voor de laatste koopwoning van
Volkswoningen van Duffel in Mechelen Zuid.
We ontmoeten Sanne op een zonnige vrijdagnamiddag in hun nieuwe woonst, waar ze vol
enthousiasme vertelt hoe ze er terecht gekomen zijn.

De woning krijgt stilaan vorm en wordt stapsgewijs afgewerkt.
De keuken hebben ze naar eigen smaak opnieuw ingericht en voor de vloer kozen ze voor keramisch parket.
Ze vinden het een voordeel dat ze de dingen nog zelf kunnen kiezen en dat niet alles al afgewerkt
is op voorhand.
Ze maken er dan ook een gezellig nest van, daar in de Dennenstraat!

Nieuwe eigenaars in de laatste koopwoning
Dennenstraat maken er een gezellig nestje van!
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Sanne en Thomas woonden nog niet samen wanneer ze onverwacht zwanger bleken van hun zoon Milo.
Sanne is oorspronkelijk afkomstig van Sint-Katelijne-Waver en Thomas komt uit Gent.
Toen ze beslisten om samen voor hun kindje te gaan, wilden ze graag gaan samenwonen en liefst
in een koopwoning. Sanne huurde al een tijdje in Mechelen en daar wilden ze graag blijven wonen.
Het was niet zo zeer de bedoeling om een sociale koopwoning te kopen maar volgens de berekening van
hun inkomsten hadden ze er recht op en dat was voor hen mooi meegenomen.
Dat het om een nieuwbouw ging was voor hen helemaal een pluspunt.
Ze vielen ook meteen als een blok voor de fijne omgeving, met een creche op nog geen 200m van
hun woning.
Sanne engageert zich ondertussen ook in de parochie door kinderen te begeleiden naar hun vormsel.

436 bewoners

216 verhuurde
wooneenheden

geen nieuwe
wooneenheden
in opbouw

1034 kandidaathuurders
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ST.-KAT.-WAVER

WIST JE DATJE…
» GOEDE HERDER
Terug in de tijd, en… een succesvol nieuwbouwproject later…
Aan de Vrouwvliet op de grens met Mechelen ligt de kerk van de Goede Herder, ontworpen
omstreeks 1930 door architecten Jan Peeters en De Roeck.
2008: Volkswoningen van Duffel verwerft dit bouwkundig erfgoed.
2015/2016: De pastorijwoning maakt plaats voor een nieuwbouwproject van 6 sociale
appartementen met 5-tal parkeerplaatsen. Bij ontwerp wordt rekening gehouden met de
puntgevel van de kerk die terugkeert in de nieuwbouw door het gebouw kops te oriënteren
op de straat. Een mooi voorbeeld van hoe een in onbruik geraakt bouwkundig erfgoed nieuw leven,
met een maatschappelijke betekenis, wordt ingeblazen.

2017
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CIJFERS UIT DE JAARREKENING
» ACTIVA >< PASSIVA
boekjaar
10/15
10
100
101
13
130
131
132
133
15
16
160/5
162
164/5
168
17/49
17
170/4
173
178/9
42/48
42
44
440/4
45
450/3
454/9
47/48
492/3
10/49

13.136.497
392.812
487.990
-95.178
6.405.008
48.801
4.716.504
1.639.703
6.338.677
5.289.161
4.923.849
4,699,650
224.199
365.312
58.429.205
55.343.941
54.487.803
54.487.803
856.138
2.822.719
1.887.423
387.448
387.448
421.167
319.441
101.726
126.681
262.545
76.854.863

Activa
VASTE ACTIVA
Oprichtingskosten
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Leasing en soorgelijke rechten
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR
VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING
Voorraden
Grond- en hulpstoffen
Goederen in bewerking
Gereed product
Handelsgoederen
Onroerende goederen bestemd voor verkoop
Vooruitbetalingen
Bestellingen in uitvoering
VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
GELDBELEGGINGEN
LIQUIDE MIDDELEN
OVERLOPENDE REKENINGEN
TOTAAL DER ACTIVA

boekjaar
21/28
20
21
22/27
22
23
24
25
26
27
28
29/58
29
3
30/36
30/31
32
33
34
35
36
37
40/41
40
41
50/53
54/58
490/1
20/58

68.752.348
598
68.743.602
66.432.043
53.093
547.215
1.711.251
8148
8.102.515
559.177
559.177
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559.177

101.972
64.568
37.404
270.000
7.024.302
147.064
76.854.863
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Passiva
EIGEN VERMOGEN
KAPITAAL
Geplaatst kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal
RESERVES
Wettelijke reserve
Onbeschikbare reserve
Belastingvrije reserve
Beschikbare reserve
KAPITAALSUBSIDIES
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN
Grote herstellings- en onerhoudswerken
Overige risico's en kosten
UITGESTELDE BELASTINGEN
SCHULDEN
SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR
financiële schulden
kredietinstellingen
Overige schulden
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen
Handelsschulden
Leveranciers
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale last
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
OVERLOPENDE REKENINGEN
TOTAAL DER PASSIVA

» RESULTATENBEREKENING

Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Bedrijfswinst
Financiële Opbrengsten
Financiële kosten
Winst van het boekjaar voor belasting
Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen
Winst van het boekjaar
Onttrekking aan de belastingvrije reserve
Te bestemmen winst van het boekjaar

boekjaar
70/76A
60/66A
9901
75/76B
65/66B
9903
780
9904
789
9905

6.559.783
5.578.238
981.545
576.359
1.213.346
344.558
10.734
355.292
13.588
368.880

RESULTAATVERWERKING
Te bestemmen winst
Toevoeging aan het eigen vermogen
aan de overige reserves

9906
691/2
6921

Namens de Raad van Bestuur
van onze vennootschap wordt
de Algemene Vergadering
verzocht de jaarrekening,
afgesloten op 31.12.2017,
goed te keuren.
DE BALANS SLUIT AF MET EEN WINST VAN

368.880,00 €
met als voorstel deze toe te
voegen aan de overige reserves.
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RESULTATENREKENING

» FINANCIËLE GEZONDHEIDSINDEX (FIGI)
In 2014 heeft de VMSW, samen met Toezicht, de financiële gezondheidsindex (FiGi) ontwikkeld voor
SHM’s, d.i. de nieuwe barometer voor toetsing van de financiële toestand van de SHM’s
Onze maatschappij heeft over de laatste periode (cijfers tot en met 2017) een totaalscore van 47,5/60.
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Current ratio

Gewogen totaalscore per aspect
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2015
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Resultaat ratio
Puntenscore ratio
Gewogen puntenscore
ratio
Resultaat ratio
Puntenscore ratio
Gewogen puntenscore
ratio
Resultaat ratio
Puntenscore ratio
Gewogen puntenscore
ratio

Solvabiliteit

Graad van
Onmiddellijke Netto kaspositie
Zelffinancieringsfinanciële
liquiditeitsratio
bij VMSW
graad
onafhankelijkheid

16,5

Kosten
beheersing

Rendabiliteit
Dekking van het
Netto Vrije
VVLT door de
Cashflow Marge uit
cashflow uit de
gewone
gewone
bedrijfsuitoefening
bedrijfsuitoefening

12,0

Cost/incomeratio

Totaalscore
Netto Operationele
Financiële
KostenMarge uit gewone
Gezondheidsindex
beheersingsratio
bedrijfsuitoefening

13,5

5,5

1,94
0,5

1,83
1,0

5.492.844,1
1,0

16,79%
0,5

7,57%
0,5

27,06
1,0

85,45%
0,5

99,50%
0,5

44,78%
1,0

34,07%
0,5

0,5

1,0

1,0

0,5

0,5

1,0

0,5

0,5

1,0

0,5

1,98
0,5

1,95
1,0

6.568.768,3
1,0

16,90%
0,5

7,99%
0,5

18,85
1,0

86,21%
0,5

97,07%
0,5

34,94%
1,0

20,80%
1,0

1,0

2,0

2,0

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2,35
1,0

2,28
1,0

6.266.110,2
1,0

17,09%
0,5

8,33%
0,5

18,57
1,0

84,23%
1,0

94,50%
0,5

36,06%
1,0

20,62%
1,0

3,0

3,0

3,0

1,5

1,5

3,0

3,0

1,5

3,0

3,0
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Aspect financiële gezondheid

KLACHTENMANAGEMENT
Bespreking en evaluatie behandelde klachten
Eén klacht viel buiten onze verantwoordelijkheid omdat het over parkeergedrag op openbaar domein
Gaat.
Vier klachten (waarvan twee van dezelfde persoon) gingen over overlast die bewoners veroorzaken
ten aanzien van andere bewoners. Beide situaties bleken, na het uitputten van onze
basisbegeleiding (gesprekken edm.) onoplosbaar door VVD en waren ook niet in die mate dat
er sancties ten aanzien van huurders moesten volgen namens ons.
Eén klacht ging over niet opvolgen van werken na een plaatsbeschrijving. Dit werd uitgeklaard en
uitgevoerd waar nodig.
Eén klacht ging over de plaats op de wachtlijst van een kandidaat. Er werden echter geen fouten
gemaakt. De wachttijd in dit dossier werd als normaal bevonden.
Twee klachten gingen over opvolging van een herstellingen
Eén klacht ging over een lang aanslepend conflict over een fout geplaatste traplift in een
appartementsgebouw – klacht nog niet opgelost
Eén klacht ging over de houding van een loodgieter waar we mee samen werken.
Met deze aannemer werd het gesprek aangegaan.

KLACHTENCIJFER
In 2017 noteerden we

11 klachten:
gegrond » 4
ongegerond » 7
opgelost » 10
niet opgelost » 1
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Concrete realisaties en –verbeteringen
1. De sociale dienst stelde een stappenplan met deadlines op om de impasse met de traplift opgelost
te krijgen. Buurtbewoners werden hierover geïnformeerd.
Jaarboek 2017

2. Afspraken rond verbetering opvolging herstellingen werden gemaakt en in proces gegoten.

