
 - € 1,4

Vennootschapsbelasting

- € 14,7 - € 1,5

Onderhoudsactiviteiten

- € 12,4

Rentelasten

- € 11,3

Organisatiekosten en bedrijfslasten

- € 9,3

Verhuurdersheffi ng

Leefbaarheid

€ 71,6

Opbrengsten

verhuur

O
pbrengsten

Kosten

- € 47,5

Bijdrage aan betaal-

baar houden van de 

huurprijs. Nieuwbouw, 

duurzaamheidsmaat-

regelen en renovaties

-€ 23,1
x € 1 miljoen

€ 3,4

Opbrengsten

verkoop

€ 21,0
x € 1 miljoen

€ 24,4
x € 1 miljoen

’thuis in cijfers 2020

’thuis levert een actieve bijdrage aan een duurzame, toekomst- 
bestendige samenleving waarin iedereen mee kan doen. Samen 
met onze 132 medewerkers (115,3 fte), huurders, gemeenten, 
collega-corporaties, maatschappelijke partners en leveranciers 
zetten wij ons in voor kwalitatief goede en betaalbare woningen 
in een schone, hele en veilige leefomgeving. Dat doen we in de 
gemeenten Eindhoven, Best, Veldhoven, Son en Breugel en Waalre.

2020 was een bijzonder jaar. Een jaar waarin corona ons volledig 
in de greep had. Ondanks corona zijn we in staat geweest om veel 
van onze dienstverlening door te laten gaan. Dit door samen 
creatief te zijn, met een dosis gezond vertrouwen. Samen ’thuis

Duurzame toekomst

In 2020 hebben we 5.183 
zonnepanelen geplaatst op 
huurwoningen die samen

opbrengen
1.269.232 kWh

2020 2019

Aantal woningen waarop zonnepanelen 
zijn gelegd

537 432

Aantal geplaatste zonnepanelen 5.183 4.182

Opbrengst kWh op jaarbasis 1.269.232 kWh 1.254.600 kWh

Besparing op jaarbasis € 266.539 € 250.920

Besparing CO2 op jaarbasis 462.477 kg 457.141 kg

Aantal verbeterde woningen 
(na renovatie en aanbrengen 
energiebesparende maatregelen)

352 177

Uitgaven woningverbetering € 1.640.000 € 1.392.000

Gemiddeld energielabel alle woningen B B

Uitgaven onderhoud € 12.135.000 € 13.107.000

Aantal woningen waaraan groot 
onderhoud is gepleegd

317 254

We hebben aan 317 woningen 
groot onderhoud uitgevoerd

Betaalbare woningen

In 2020 heeft ’thuis 220
nieuwe sociale huurwoningen 
opgeleverd

2020 2019

Aantal woningen in bezit 10.462 10.374

Aantal woningen met een huurprijs 
lager of gelijk aan € 663,40 p/mnd 

9.154 9.062

Gemiddelde netto maandhuur 573 562

Percentage woningen toegankelijk 
voor huishoudens die recht hebben 
op huurtoeslag

87,5% 87,3%

Gemiddelde huurverhoging 2,5% 1,66%

Percentage huurachterstand 0,53% 0,53%

Aantal nieuwe huurcontracten 841 690

Aantal woningen verhuurd aan 
voorrangskandidaten (urgenten)
•  waarvan aan vergunninghouders

270
50

227
45

Aantal woningen aangeboden via loting 137 127

Aantal woningen aangeboden aan 
mensen met huurtoeslag 473 449

Aantal woningen verkocht
•  met Koopgarant
•  met Kopen naar wens
•  marktconform
•  complexgewijs niet-Daeb

129
11
20
11
87

68
11
32
14
11

Aantal huurwoningen verkocht aan 
zittende huurders 6 7

Aantal nieuwe sociale huurwoningen 220 83

Aantal woningen die zijn omgezet naar 
eenheden niet in gebruik als woning

3 0

Aantal gesloopte woningen 0 134

In 2020 is 87,5% van onze woningen 
toegankelijk voor huishoudens die recht 
hebben op huurtoeslag

BCA
In de Aedes Benchmark scoort ’thuis
een B voor huurdersoordeel, een C
voor bedrijfslasten en een A voor 
duurzaamheid.

Een fijne buurt
2020 2019

Aantal bewoners- en 
activiteitencommissies 27 30

Uitgaven aan leefbaarheid € 1.532.000 € 1.455.000

Deze cijfers zijn onder voorbehoud. Het definitieve jaarverslag is per 1 juni 2021 beschikbaar.

Omdat het eindsaldo negatief is, hebben we hiervoor nieuwe leningen afgesloten. 

Huurders waarderen onze 
dienstverlening met een
(KWH-meting). 

7,9

’thuishoudboekje 2020


