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Acantus
in cijfers
2020

Samen
werken aan
woonplezier
Ook in 2020 heeft Acantus zich ingezet voor plezierig
wonen in Noord- en Oost-Groningen. Door te werken
aan betaalbaar wonen, voldoende woningen op de
juiste plek en een bijdrage te leveren aan een fijne
woon- en leefomgeving. Dat doen we het liefst
integraal: we werken nauw samen met huurders, de
gemeenten en een groot aantal (maatschappelijke)
organisaties.
In dit bericht lees je de beknopte versie.
Op www.acantus.nl/jaarbericht2020 vind
je het volledige jaarbericht.
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Verdeling
inkomsten
Waar gaan de inkomsten naar toe?
Liquide
Liquide middelen
middelen €€ 1.952.681
1.952.681
Huurinkomsten
Huurinkomsten €€ 84.897.583
84.897.583
Inkomsten
Inkomsten verkoop
verkoop €€ 5.398.006
5.398.006
Subsidies
Subsidies versterkingsopgave
versterkingsopgave €€ 10.599.266
10.599.266

Totaal
€ 102.847.536
Onderhoud
Onderhoud €€ 41.328.709
41.328.709
Nieuwbouw
Nieuwbouw €€ 13.876.068
13.876.068
Sloop
Sloop €€ 436.999
436.999
Rente
Rente €€ 6.921.849
6.921.849
Organisatiekosten
Organisatiekosten €€ 17.024.368
17.024.368
Investeringen
Investeringen in
in leefbaarheid
leefbaarheid €€ 867.052
867.052
Belastingen
Belastingen en
en heffingen
heffingen €€ 10.856.572
10.856.572
Aflossingen
Aflossingen leningen
leningen €€ 11.535.918
11.535.918

Huishoudens

13.224
huishoudens

We huisvesten ruim 13.000
huishoudens in Noord- en OostGroningen. Als huisvester van zo’n
30.000 mensen - en beheerder
van ruim 20% van de woningen in
dit gebied – dragen wij bij aan het
woonplezier in onze regio.
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De onderhoudswerkzaamheden die veilig (conform
RIVM richtlijnen) konden worden uitgevoerd, gingen
in overleg met bewoners door. Bij ruim 500 huurders
hebben we douches, keukens en/of toiletten (of deel
daarvan)2020
vervangen.
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World-class
Workplace
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onderzoek onder werknemers benoemd
is tot een ‘World-class Workplace’.

Waardering
We vragen ieder jaar aan
huurders wat ze vinden van onze
dienstverlening. In 2020 kregen
we een 7,7 van onze huurders.
Huurders zijn o.a. tevreden over
de dienstverlening bij start
verhuur en over het uitvoeren
van reparaties en onderhoud.
We kunnen nog verbeteren
in het blijven informeren
over de voortgang van onze
dienstverlening. Al met al een
prima resultaat, waardoor Acantus
het KWH-label (keurmerk voor
goede dienstverlening) de
komende twee jaar behoudt.
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World-class
Workplace
Goed werkgeverschap en werkplezier
staan aan de basis van een gastvrije en
daadkrachtige organisatie.
Met trots kunnen we melden dat Acantus
afgelopen jaar na een tevredenheidsonderzoek onder werknemers benoemd
is tot een ‘World-class Workplace’.
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Campagne comfortabel wonen
in de herfst en winter
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en binnenklimaat.
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Lees de tips op www.acantus.nl/herfst

Woningversterking:
perspectief voor bewoners
in Delfzijl
Acantus heeft samen met haar huurdersorganisatie,
Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt en de
gemeente een duidelijke koers voor wonen in Delfzijl
bepaald. Delfzijl wordt compacter en klaargemaakt
voor de toekomst.
Gemaakte afspraken
We hebben o.a. een samenwerkingsovereenkomst met de
gemeente gesloten over perspectieflocaties. Ook is er een
convenant voor de Zandplatenbuurt Zuid afgesproken tussen
rijk, NCG, gemeente en Acantus met daarin ook de financiële
randvoorwaarden. Verder hebben regio en rijk afspraken
gemaakt om de overgang naar de nieuwe NPR soepel te laten
verlopen en voortgang te boeken.
Eerste versterkte complexen opgeleverd
Huurders kunnen in de eerste twee aardbevingsbestendige
complexen die we hebben opgeleverd. In de Schrijversbuurt
en Vestingbuurt zijn de volgende projecten gestart. En voor
woningen waarvan we versterkingsadviezen hebben ontvangen,
is de versterking in uitvoering.

Kijk op www.thuisindelfzijl.nl voor alle plannen.

veur
mekoar

het Woonlastenakkoord

“Met elkaar maken we het” zeggen we niet
zomaar. Het Woonlastenakkoord is tot stand
gekomen na een intensieve samenwerking
tussen alle huurdersorganisaties, de
huurderskoepel en Acantus.
Het is een akkoord waarmee we voor de komende jaren
duidelijkheid hebben gecreëerd voor huurders op het gebied van
woonlasten. We zijn trots op deze samenwerking!

Lees meer op www.acantus.nl/woonlastenakkoord

Flexibel en creatief
omgaan met gevolgen
coronavirus
2020 was een bewogen en uitdagend jaar vanwege
het coronavirus. Een veilig thuis, saamhorigheid in
de buurt en elkaar helpen zijn nog belangrijkere
thema’s geworden.
Om onze huurders bij te staan, hebben wij extra
dienstverlening opgezet. Zo hebben we:
• huurders in financiële nood geholpen en meer tijd
besteed aan het begeleiden van overlasttrajecten;
• met onze aannemers gezocht naar innovatieve
oplossingen om woningen veilig te kunnen verbeteren
en verduurzamen;
• manieren gevonden om onze huurders veilig
te ontmoeten;
• het verhuurmutatieproces verder en versneld
gedigitaliseerd.
• reparaties en onderhoud zonder direct contact
uitgevoerd (www.acantus.nl/corona/reparaties).

Ook zijn we actief geweest om bewoners
een plezierige ervaring te geven.
• Samen met Biblionet Groningen zijn we met
een lokale dichter langs de deuren gegaan en
we deelden 50 voorleestenten uit aan onze jongste
huurders.
• In Delfzijl Noord hebben 55 kinderen plezier
beleefd aan een speurtocht langs enkele
nieuwbouwlocaties.
• In Nieuwe Pekela hebben we met elkaar balkongym
voor senioren georganiseerd. Daarnaast hebben we
bij verschillende complexen een draaiorgel
laten draaien.
• Tijdens renovatieprojecten hebben we
onze huurders verrast met bloembollen of
iets lekkers.
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