Haag Wonen formeert organisatie verder rond huurders
Motie: sociale huurwoningen moeten bereikbaar en betaalbaar blijven
Vorige week donderdag stemde de corporatiesector in met het akkoord tussen
Aedes en het kabinet. Met het akkoord lijkt ook de verhuurderheffing van € 1,7
miljard definitief. Een grote aanslag op de financiën van de corporaties. Wat betekent
dat voor Haag Wonen?
Het aandeel aan heffingen dat Haag Wonen moet afdragen komende jaren loopt op tot
€ 17 miljoen in 2017. Om een idee te geven: dat is de helft van wat we jaarlijks aan het
onderhoud van onze woningen uitgeven.
Voor betaalbare sociale huurwoningen
Meer inkomsten, minder uitgaven wordt dan het credo. Maar huren kun je niet oneindig
verhogen en onderhoud moet gewoon gepleegd worden.
De huurder moet zo min mogelijk de dupe worden van de verhuurderheffing. Haag Wonen
steunde donderdag dan ook een motie op initiatief van Havensteder: kabinet en corporaties
moeten de sociale huurwoningen betaalbaar en bereikbaar houden voor mensen die niet
zelf in een woning kunnen voorzien. We zijn er juist voor hen.
Wat doet Haag Wonen zelf? Afgelopen jaren hebben we onze bedrijfslasten met 25%
teruggebracht. We maken een efficiëntieslag. We zoeken naar mogelijkheden om onze
manier van werken zo te stroomlijnen dat we de service aan klanten, van onderhoud tot
dienstverlening, nog beter en efficiënter kunnen leveren. Ook in de toekomst.
Haag Wonen is op dit moment een financieel gezonde corporatie. Maar de verhuurderheffing slaat ook onze financiën uit het lood. Daarom maakte de directie van Haag Wonen
afgelopen maandag het volgende bekend aan het personeel:

Haag Wonen gaat reorganiseren. We richten de organisatie zo in dat we nu en in de
toekomst de klant met passende, onderhouden en betaalbare woningen en goede
dienstverlening kunnen blijven bedienen.

Om dat te kunnen bereiken, moeten we zelf een slimme, slanke organisatie zijn. Dat vraagt
om pijnlijke, maar ook onvermijdelijke beslissingen nu.
Er ligt een adviesaanvraag over het reorganisatieplan bij onze ondernemingsraad. Tot eind
van het jaar werken we het plan uit en spreken we de veranderingen met medewerkers
door. In een later stadium kunnen we meer details bekend maken.

Met vriendelijke groet,
Haag Wonen
Karin van Dreven
directeur-bestuurder Haag Wonen
Haags Wonen: nieuws van Haag Wonen
In de e-mailnieuwsbrief Haags Wonen bespreken we
als woningcorporatie Haag Wonen actuele
onderwerpen, binnen de kaders van ons
ondernemingsplan 2010-2014. Wat is de status van
onze projecten? Hoe werken we samen met andere
partijen? En wat is ons standpunt ten aanzien van
ontwikkelingen in de stad en nieuwe wet- en
regelgeving?

Eerdere Haags Wonen-nieuwsbrieven
behandelden onder meer de thema's:

Wat doet Haag Wonen in 2013?
Jaarverslag Haag Wonen 2012 is uit

De e-mailnieuwsbrief Haags Wonen wordt verstuurd aan belanghouders van Haag Wonen. Onder andere het
college en de gemeenteraad. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw naam, functie,
organisatie, telefoonnummer en e-mailadres naar e.clason@haagwonen.nl.

