Haag Wonen krijgt A1-rating terug
Goed nieuws voor Haag Wonen en haar huurders. We kregen deze week een
belangrijk – positief – oordeel over onze financiële situatie. Het Centraal Fonds
Volkshuisvesting (CFV) gaf ons een A1-rating in haar jaarlijkse analyse van
corporatiefinanciën. Dit is de hoogst mogelijke score.

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting formuleert voor corporaties jaarlijks een
zogenoemd ‘Continuïteitsoordeel’. De A1 voor Haag Wonen geeft aan dat de
corporatie kredietwaardig is en dat onze doelstellingen voor de periode
2012-2016 passen bij de financiële mogelijkheden. We blijven onze plannen
dus uitvoeren.

Onze koers
In 2009 zette Haag Wonen een zorgvuldig uitgestippelde koers uit: financiën op
orde, investeren in bestaand bezit als duurzaam uitgangspunt en woningen
verhuren aan mensen die daar zelf niet altijd even makkelijk in kunnen
voorzien.
Vorig jaar scoorde Haag Wonen net geen A1-rating, omdat de corporatie
daarvoor een te laag eigen vermogen had. Dit kwam door afboekingen van
gestopte projecten in 2009 en 2010.

Werken aan wonen: Haag Wonen gaat door
De stabiele financiële situatie van Haag Wonen wijst uit dat het samen gaat:
scherp sturen op kosten én blijven investeren in woningen en wijken. Want ook
dat blijft Haag Wonen doen. We hebben voldoende ruimte in de portemonnee
om verantwoord woningen naar gelang wat nodig is in conditie te houden en
een kwaliteitsimpuls te geven.

Vorig jaar besteedde Haag Wonen meer dan 30 miljoen euro aan onderhoud
van woningen. Dit jaar staat hetzelfde bedrag op de begroting. We zetten in op
regulier onderhoud en starten dit jaar drie grote onderhoudsprojecten, waarbij
we de komende jaren zo’n 800 woningen intensief opknappen.
Slimme ingrepen in bestaand bezit en uit elke euro zoveel mogelijk woonplezier
creëren voor bewoners: duurzamer kun je niet werken. De komende weken
licht ik graag enkele projecten toe.

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:
Wij hebben geen derivaten
2011 in het kort
Succesvolle aanpak terugdringen
huisuitzettingen
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