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1. Voorwoord 

      
 

Minimaatschappij 

Voor u ligt het jaarverslag van Antares over het jaar 2021. Een jaar dat zich net als het jaar ervoor laat 

kenmerken door de coronacrisis. Daar waar we in 2020 nog moesten wennen aan het idee van 

lockdowns, vreesden voor een recessie, de beurzen aanvankelijk in een vrije val terecht kwamen en er 

angst was voor het instorten van de woningmarkt, zien we in 2021 gelukkig dat van dit alles weinig is 

uitgekomen. Corona heeft het hele boekjaar gedomineerd. Maar ondanks dat draaide de economie op 

volle toeren. De werkloosheid was historisch laag. De woningprijzen gingen door het dak en de beurzen 

maakten de grootste jaarwinsten ooit.  

Ik vind het belangrijk dit te benoemen omdat 2021 aantoont dat zelfs de beste geleerden niet in staat 

zijn om maatschappelijke en economische ontwikkelingen in crisistijd op de juiste wijze te duiden. 

Daar waar dat macro-economisch het geval is, is dat zeker ook het geval voor Antares als 

woningcorporatie. Een woningcorporatie is nog het beste te typeren als een minimaatschappij. Veel 

ontwikkelingen die in de samenleving, zelfs mondiaal plaatsvinden, hebben direct of indirect hun 

weerslag op onze bedrijfsvoering. In dit verslag jaar komt dat als nooit tevoren goed in beeld. 

Tegen de verwachting in bleef de rente in de eerste helft van het jaar dalen. Dat heeft een positief effect 

op onze rentelasten en biedt tegelijkertijd meer leenruimte. Dat is een gunstige ontwikkeling gezien de 

grote ambitie die Antares heeft ten aanzien van verduurzaming van bestaand bezit en nieuwbouw van 

betaalbare huurwoningen. Tegelijkertijd zien we dit verslagjaar ook sterk toenemende bouwkosten. 

Prijsstijgingen van meer dan tien procent ten opzichte van het voorliggende jaar zijn geen uitzondering. 

Die prijsstijgingen zijn toe te rekenen aan krapte op de arbeidsmarkt, maar nadrukkelijk ook door gebrek 

aan en daardoor fors duurder geworden grondstoffen. Het moge duidelijk zijn dat een belangrijk deel van 

het hiervoor benoemde rentevoordeel door de kostenstijgingen weer teniet wordt gedaan. Kortom; we 

leven in een heel onrustig tijdgewricht en dat stelt ons voor grote uitdagingen. 

Ondanks de economische onzekerheid toont dit jaarverslag aan dat Antares er goed voorstaat. Ons beleid 

is om financieel te sturen op de mediaan van de sector. Daarmee bouwen we veilige marges in om 

onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen. Tegelijkertijd stelt het ons in staat om te doen waar we 

voor op aarde zijn: het bouwen en onderhouden van betaalbare woningen voor onze doelgroep. 

In dit boekjaar hebben we onze doelstelling behaald om een gemiddeld energielabel B voor ons 

woningbezit te bereiken. Daarmee komen we onze branchebrede belofte aan de rijksoverheid keurig na. 

Grote nieuwbouwprojecten zijn gestart of zodanig voorbereid dat in de jaren 2022 en later oplevering van 

aanzienlijke aantallen woningen plaatsvindt. Daarmee vullen we een belangrijke doelstelling uit ons 

ondernemingsplan in, namelijk een verschuiving van verduurzaming naar nieuwbouw. 

Nieuwbouw heeft de komende jaren absoluut prioriteit gezien de grote schaarste aan betaalbare 

woningen ook in onze regio. Met de gemeenten Peel en Maas en Venlo zijn we constructief in gesprek 

over het opvoeren van de woningbouwprogramma’s. Dat laat onverlet dat (conflicterende) regelgeving en 

niet altijd gelijklopende prioritering aandacht blijft vragen. De prestatieafspraken nemen toe in kwaliteit, 

maar de onderlinge afdwingbaarheid van prestaties mag nog wel wat sterker worden. Het zou Antares 

een lief ding waard zijn als we meer beleid gaan voeren vanuit volkshuisvestelijk perspectief dan vanuit 

perspectief van ruimtelijke ordening en grondbeleid, wat nu helaas nog te vaak het geval is. 

Om die grote ambitie ook financieel mogelijk te maken en het assetmanagement verder te ontwikkelen is 

Antares in dit boekjaar overgeschakeld op full-versie waardering van het vastgoed. De marktwaarde van 

ons bezit is daarmee fors gestegen. Dat heeft een positief effect op onze beleidswaarde, waardoor veel 
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belangrijke financiële parameters naar boven kunnen worden bijgesteld. Het fundament voor de 

toekomstige bouwambitie is daarmee stevig gelegd. 

2022 heeft ook in het teken gestaan van een heroriëntering op leefbaarheidsvraagstukken. Helaas is de 

samenleving aan het verruwen en dat merken we ook in toenemende mate onder de bewoners van ons 

bezit. ‘Samen werken aan woongeluk’ is een belangrijke drijfveer voor de Antares-organisatie. Dat geluk 

kan Antares niemand brengen. Wel kunnen we maximale voorwaarden scheppen om bewoners in staat te 

stellen hun eigen geluk te organiseren. Verstoring van dat geluk door asociaal gedrag en overlast willen 

we dan ook met kracht bestrijden. Daarom is gekozen om het team leefbaarheid uit te breiden en 

verdere specialisatie op te zetten. 

De Antares-organisatie is primair een dienstverlener. We staan er voor onze klanten. Dat betekent dat de 

organisatie die dienstverlening in de genen moet hebben. Om die reden is een aantal jaren geleden een 

proces ingezet van verleggen van eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap zo dicht mogelijk bij de 

professional. Dat proces werpt steeds meer vruchten af, wat duidelijk zichtbaar is in de 

waarderingscijfers van onze klanten. Ook in de komende jaren blijft dit onderwerp volop aandacht van 

het management vragen.  

Terugblikkend durf ik te stellen dat 2021 ondanks de voortwoekerende coronacrisis een succesvol jaar 

was. Zowel financieel als organisatorisch staan we er weer sterker voor. Daarmee is een stevig 

fundament gelegd om de ambities en doelstellingen verwoord in ons ondernemingsplan tot 2024 ook te 

realiseren. Met een enthousiast en professioneel team ben ik ervan overtuigd dat we in die missie gaan 

slagen. 

Rest mij iedereen te bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de geboekte resultaten in dit 

verslagjaar. In de eerste plaats het Antares-team met adequaat toezicht door de rvc. Maar zeker ook de 

vele maatschappelijke stakeholders en bouwers die dagelijks een bijdrage leveren aan de performance 

van Antares. Voor mij is dit het laatste jaarverslag van mijn carrière bij Antares. Met gepaste trots draag 

ik in de loop van 2022 mijn functie over aan een nieuwe directeur-bestuurder.  

 

Paul Stelder  

Directeur-bestuurder 
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2. Samenvatting 
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3. De gelukkige bewoner 

      
 

Onze visie is: samen werken aan woongeluk. Woongeluk gaat verder dan een veilige  

en betaalbare woning bieden: een leefbare woonomgeving is hier onlosmakelijk mee verbonden.  

Op dat vlak nemen we onze verantwoordelijkheid. 

 

3.1 Woongeluk: klanttevredenheid 

 

Enquêtes 

Antares meet continu de kwaliteit van de geleverde dienstverlening met enquêtes voor een aantal 

processen. Daarnaast meten we ook periodiek ons proces van contractonderhoud, zoals cv-

reparatie, schilderwerk en rioolreinigingsservice.  

 

In 2021 verstuurden we in totaal 5.480 enquêtes (2020: 5.139) en ontvingen we 1974 ingevulde 

enquêtes (2020: 1.884) terug. De respons is ruim boven de validatienorm van Aedes. Deze norm is 

een gemiddelde respons van 25%. Hier ligt onze respons van 36% ruim boven. Dit geeft een grote 

mate van betrouwbaarheid van de scores en betrokkenheid van onze klanten weer.   

Tabel: enquêteresultaten uitgedrukt in rapportcijfers 

Proces 2021 2020 Responspercentage  

Reparatie 8,1 8,0 35% 

Woning betrekken 8,4 8,2 40% 

Woning verlaten 8,2 8,1 37% 

Contact KSC 8,4 8,2 36% 

Afhandelen klachten 4,9 3,8 43% 

Dynamisch onderhoud 8,0 7,3 30% 

Renovatie 7,0 7,9 48% 

Verkoop 8,4 Geen score 27% 

Schilderwerk 6,9 7,7 25% 

Totaal  8,1 8,0 36% 

In vier jaar tijd is de klanttevredenheid gestegen van 7,7 naar 8,1 in 2021. Ondanks de 

aangepaste dienstverlening door corona is onze dienstverlening in de ogen van onze klant zelfs 

verbeterd.  

De processen renovatie en schilderwerk zijn helaas minder beoordeeld door de klant ten opzichte 

van afgelopen jaar. Een verklaring hiervoor is dat door corona helaas vertragingen zijn ontstaan.  

Vanaf 2021 meten we ook de klantbeleving bij de verkoop van de woning. Hier zien we dit eerste 

jaar een score van 8.4. 

We kunnen onze scores voor woning betrekken, woning verlaten en reparatie vergelijken met de 

gemiddelde scores van de Aedes-benchmark. Hierbij zien we dat we heel goed scoren.  
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Proces Antares 2021 Aedes 2021 

Reparatie 8,1 7,7 

Woning betrekken 8,4 7,7 

Woning verlaten 8,2 7,5 

 

 

NPS-score 

De Net Promoter Score (NPS) is een tool die we gebruiken om de klantloyaliteit te meten. 82% van 

onze respondenten beoordeelt onze dienstverlening met een 7 of hoger, waarvan 32% zelfs met 

een 9 of 10.  

 

Van de 32% respondenten die ons met een 9 of 10 beoordelen, krijgen we de terugkoppeling dat 

ze vooral onze klantvriendelijkheid, goede dienstverlening en kwaliteit van de woning waarderen.  

De 18% respondenten die ons beoordelen met een score lager dan een 7 geven als aandachtspunt 

het onderhoud van de woning of een klacht uit het verleden. We bekijken altijd de redenen waarom 

klanten ons minder positief beoordelen en gaan hier actief mee aan de slag.  

Aan de hand van de toelichting die klanten geven voor een bepaalde score kunnen we onze 

dienstverlening en efficiency continu verbeteren.  

 

‘Woongeluk’ meetbaar maken  

 

In ons nieuwe ondernemingsplan hebben we ons tot doel gesteld dat huurders woongeluk ervaren 

en de woning en woonomgeving waarderen. Dit willen we inzichtelijk en meetbaar maken.  

In oktober 2021 hebben we met de ‘Fijn Wonen Monitor’ verkend hoe fijn en gelukkig bewoners 

van Antares wonen in hun woning en omgeving.  

 

De insteek van het onderzoek was om open te vragen naar de woonbeleving van de bewoner. 

Daarnaast hebben we vragen gesteld over hoe bewoners hun woning, woonomgeving en 

woongeluk ervaren. Via e-mail kregen 4.292 bewoners van Antares een uitnodiging voor dit 

onlineonderzoek. 1.386 bewoners deden mee (30% respons). Op basis van de resultaten maken 

we het begrip 'woongeluk’ concreter en sturen we bij. 

 

  

51%33%

16%

% score verdeling 2020 NPS 
16.1 

Neutraal Promotors criticasters
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De resultaten op hoofdlijnen zijn: 

 

• Algemene woonbeleving bij twee derde van bewoners positief 

• Woning: 69% van de bewoners vindt de woning (heel) fijn 

• Woonomgeving: 63% van de bewoners leeft in een (hele) fijne woonomgeving 

• Woongeluk: gemiddeld rapportcijfer 7.1 

• Ruim de helft van de bewoners geeft een 8 of hoger voor hun woongeluk. 

 

In het komende jaar worden de resultaten nader gespecificeerd en alle factoren gerangschikt naar 

impact op de beleving van de huurder: op totaalniveau, per complex, wijk, woningtype of 

bewonersgroep.  

 

Afhandelen klachten en geschillen 

Bij Antares zien we een klacht als een mogelijkheid om onze klant alsnog tevreden te stemmen en 

als een middel om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Antares blijft ook waakzaam dat 

de dienstverlening van onze leveranciers, in kwaliteit en communicatie, op orde is. Onze klanten 

zien hen als vertegenwoordigers van Antares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een groot deel van de klachten heeft betrekking op reparaties of onderhoud. Hierbij gaat het veelal 

over de beleving van de klant over de snelheid van het uitvoeren van een reparatie of de termijn 

waarin onderhoud aan de woning gepland kan worden. Deze termijnen zijn door COVID helaas 

langer. Ook de afschrijvingstermijn voordat een keuken of badkamer voor vervanging in 

aanmerking komt, en kosteloos wordt uitgevoerd, leidt vaker tot onvrede.  

 

Het proces ‘afhandelen klachten’ is in 2021 onder de loep genomen. Goed klachtenmanagement 

werkt versterkend voor klantgericht denken en een lerende cultuur. Zeker wanneer 

klachtenmanagement niet alleen voor het herstel van fouten wordt benut, maar ook wordt gebruikt 

voor preventie. In 2022 verbeteren we het huidige proces met de volgende aanpassingen.  

• Doordat collega’s van het KSC de klant actief aanbieden om een klacht te melden, voelen 

klanten zich sneller gehoord. Mildere klachten kunnen zo sneller opgelost worden. Hierdoor 

zien we in 2021 al een toename van klachten waar we nog meer van kunnen leren.  

• Een goede centrale registratie van klachten door het KSC en doorverwijzing naar een interne 

klachtencommissie zorgt ervoor dat we klachten snel en objectief kunnen oplossen. Hierdoor 

willen we het leren van klachten nog verder bevorderen en mogelijke verbeteringen in de 

dienstverlening sneller realiseren.  

Klachten 2021 2020 

Klacht over bedrijf in dienst van Antares 5 5 

Klacht over communicatie 12 4 

Klacht over financiën 3 3 

Klacht over medewerker 6 5 

Klacht over de woning 39 35 

Klacht over leefbaarheid 7 3 

Klacht over woningtoewijzing 4 4 

Totaal 76      59 
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Huurbezwaren en de regionale geschillencommissie 

Hieronder staan de geschillen die zijn behandeld bij de huurcommissie en bij de regionale 

geschillencommissie woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg.  

Huurcommissie 2021 2020 

• Aantal 4 10 

• Gegrond 1 0 

• Ongegrond 1 0 

• Niet behandeld 0 0 

• Nog in behandeling 2 10 

• Redenen 2021: 

o Aanvraag voor huurverlaging wegens gebreken, bezwaar tegen 

huurverhoging servicekosten 

 

 

Geschillencommissie 2021 2020 

• Aantal 1 2 

• Gegrond 0 0 

• Ongegrond 0 0 

• Niet behandeld 0 2 

• Nog in behandeling 1 0 

• Redenen 2021: 

o Aanvraag vergoeding van gevolgschade wegens lekkage.  

 

3.2 Leefbaarheid en participatie 

 

Strategisch beleidsplan 

In 2021 is het Strategisch Beleidsplan Leefbaarheid 2022-2024 tot stand gekomen. Gebaseerd op 

de speerpunten uit het ondernemingsplan omschrijft het waar we op gaan inzetten om een bijdrage 

te leveren om onze wijken leefbaar te houden. Het plan richt zich op het verder verweven van 

leefbaarheid binnen de organisatie. We stellen een actieplan op om het beleid in 2022 te 

implementeren.  

 

Pilot toewijzingsbeleid Vastenavondkamp 
 

In 2021 is het project, waarbij bewoners in ruil voor een woning gedurende minimaal twee jaar 

tien uur per maand vrijwilligerswerk doen, afgerond. Dit heeft geleid tot 19 nieuwe bewoners die 

vrijwilligerswerk doen in de wijk. Daarmee is de pilot succesvol afgerond. De vrijwilligers zijn en 

worden geïntegreerd in het netwerk van bestaande vrijwilligers. Met ondersteuning van 

professionals wordt dit netwerk verstevigd om gezamenlijk te blijven werken aan ontmoeting en 

verbinding in de wijk.  

 

Activiteiten en projecten 

Ondanks de coronamaatregelen hebben we meerdere activiteiten in de wijken kunnen 

ondersteunen, zoals de viering van het tienjarig bestaan van De Nieuwe Munt en een 

balkondanswedstrijd. Uit het Fonds Leefbaarheid hebben we in 2021 meerdere projecten 

ondersteund, zoals het realiseren van een duurzaam schoolplein. Ook hebben we op verzoek van 

huurders ontmoetingsruimtes gerealiseerd. In lijn met de speerpunten uit het beleidsplan gaan we 
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in 2022 volop inzetten op het stimuleren van eigenaarschap, zelfredzaamheid, activatie en 

ontmoeting en willen we nog beter zichtbaar, bereikbaar en in verbinding met onze klanten zijn. 

 
Overlast  

Het aantal overige overlastmeldingen bedroeg in 2021 bijna 230, waarvan de meest voorkomende 

zijn: geluidsoverlast (52), tuin- en erfafscheiding (27), vervuiling (24), afwijkend of onaangepast 

gedrag (23) en tuinonderhoud (13). De druggerelateerde meldingen met vervolg staan in 

onderstaande tabel. 

 

Drugs 2021 2020 

Hennepkwekerijen ontmanteld 5 4 

Handel in harddrugs       4 3 

Meldingen totaal  9 7 

Waarvan akkoord verzoek ontbinding 6 4 

Waarvan ontbinding door rechter    3 3 

 

Overlast is en blijft ook in 2022 een prioriteit. Door de formatie-uitbreiding en de keuze voor 

specialismen ontstaat er meer ruimte om ook preventief te werken aan (zware) overlastcasussen. 

 

Buurtbemiddeling  

In een deel van onze overlastcasussen wordt buurtbemiddeling ingezet. Buurtbemiddeling is een 

stichting die met de inzet van vrijwilligers bemiddelt in conflicten tussen bewoners. 

In totaal hebben 43 huurders (melders) van Antares hiervan gebruik gemaakt, onder andere voor 

geluidsoverlast, onaangepast gedrag en tuinonderhoud. Er is sprake van een verzwaring van de 

casuïstiek. De complexiteit van casussen is toegenomen. Antares draagt jaarlijks bij in de kosten 

van deze stichting. Dit wordt ook in 2022 gecontinueerd. 

 

3.3 Samenwerking  

In het belang van de maatschappelijke opgave en de invulling daarvan, werken we nauw samen met 

onze stakeholders. Als partners hebben we een gezamenlijk maatschappelijk belang en daarbij hebben 

elkaar ook nodig. De samenwerking concentreert zich op de volgende thema’s: 

• Betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen; 

• Leefbaarheid van wijken en buurten; 

• Wonen en zorg; 

• Verduurzaming. 

In bijlage 4: is een overzicht te vinden van alle samenwerkingsverbanden.  
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3.4 Doelgroepen en huurbeleid 

 

Betaalbaarheid 

Voor de periode 2021-2022 heeft de minister besloten dat alle huurders met een sociale 

huurovereenkomst (DAEB-contract) per 1 juli 2021 géén jaarlijkse huurverhoging mochten 

ontvangen. De netto huurprijzen voor sociale huurwoningen zijn dus bevroren.   

 

Geliberaliseerde huurovereenkomsten (niet-DAEB), mochten wel een huurverhoging ontvangen. 

Antares heeft echter besloten om ook bij deze huurders eenmalig de netto huurprijzen te 

bevriezen, aangezien er geen verschillen in situatie en argumentatie waren tussen huurders met 

een sociale huurovereenkomst versus die met een geliberaliseerd contract. 

 

Daarnaast hadden we in 2021 te maken met de ‘Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een 

Lager Inkomen’. Dit betekende dat huishoudens met een sociale huurovereenkomst recht hadden 

op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur woonden. Voor Antares resulteerde deze 

wet in 595 huurverlagingen. 

 

Op basis van gegevens van Belastingdienst doorgevoerde huurverlagingen per 1-5-2021: 

Aantal huurverlagingen  581 

Gemiddelde huurverlaging per huishouden € 38,50 

Huurverlaging per maand € 22.372 

Verminderde huuropbrengst op jaarbasis € 268.468 

 

Die huurders die op 1 mei géén huurverlaging hadden ontvangen, konden van 1 mei tot en met 30 

december 2021 zelf nog huurverlaging aanvragen. Bijvoorbeeld doordat de huishoudsamenstelling 

was veranderd of doordat er na 2019 een inkomensdaling heeft plaatsgevonden. Van de 20 

ingediende verzoeken zijn er 14 toegekend, 4 afgewezen en 2 ingetrokken.  

 

Zie in bijlage 3 de tabel ‘Overzicht huurbeleid door de jaren heen’. 

 

Gemiddelde huur DAEB-woningen: 

 2021 2020 

Gemiddelde netto huur € 579 € 575 

Gemiddelde huurverhoging relatief 0% 2,51% 

Gemiddelde huur ten opzichte van maximaal 

redelijke huurprijs 

75% 75% 

 

De totale huursomstijging in 2021 bedroeg 0% en valt binnen de wettelijke kaders. 

 

Achterstanden en incassozaken 

Als Antares richten we ons dagelijks op: 

• Het voorkomen en structureel terugdringen van achterstanden in betalingen; 

• Het terugdringen van afboekingen wegens oninbaarheid; 

• Het voorkomen van problemen en zo nodig tijdig interveniëren bij klanten; 

• Het minimaliseren van gedwongen huisuitzettingen op grond van huurachterstand.  
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 2021 2020 

Gemiddeld aantal WIK-brieven per maand 120 159 

Aantal deurwaarderszaken  73 112 

Aantal ontruimingen  4 5 

Totale huurachterstand incl. deurwaarderszaken € 163.173 € 182.854 

Afgeboekte vorderingen  € 192.256 € 165.686 

  

De wijkgerichte aanpak in combinatie met het bieden van maatwerk, verankerd in ons beleid, heeft 

ertoe bijgedragen dat de coronapandemie weinig invloed heeft gehad op de hoogte van de 

achterstanden. Sterker nog, door de persoonlijke aanpak is de huurachterstand verder gedaald en 

neemt ook het aantal verzwaarde betalingsherinneringen, de WIK-brieven, en deurwaarderszaken 

steeds verder af. 

Over geheel 2021 zien we een kleine toename van de afgeboekte vorderingen, omdat er bewust 

gekozen is om een aantal oudere vorderingen zonder perspectief af te boeken.  

 

 

Woonruimteverdeling 

In 2021 zijn 368 woningen opnieuw verhuurd.  

 

Nieuw woonruimtebemiddelingssysteem 

In het eerste kwartaal van 2021 zijn we overgegaan op een nieuw woonruimtebemiddelings-

systeem (WBS). Dit nieuwe systeem helpt ons bij het verbeteren van onze dienstverlening. Het 

systeem is gebruikersvriendelijker zowel voor ons klanten als voor de medewerkers van Antares. 

Alle woningzoekende hebben opnieuw hun inschrijving moeten activeren. Dit heeft tot een 

opschoning geleid waardoor per augustus 2021 is aantal woningzoekenden aanzienlijk is gedaald. 

Dit geeft een beter beeld van de woningzoekenden en is voordelig voor de kandidaathuurders. 

Onze woningzoekenden worden jaarlijks gevraagd om hun account opnieuw te activeren. 

 

 

 

 

  

Nieuwe verhuringen in  2021 2020 

Woningen 368 419 

Garages 30 28 

Parkeerplaatsen 10 19 

Bedrijfs-/maatschappelijk onroerend goed  3 5 

Totaal aantal verhuurd in 2021 411 471 
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Woningzoekenden 
 

In 2021 stonden 11.885 personen (2020: 18.097) ingeschreven als woningzoekende voor een 

huurwoning. De komst van het nieuwe woonruimtebemiddelingssysteem was de aanleiding om het 

bestand met woningzoekende op te schonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verhuringen getoetst aan staatssteunregeling  

Antares voldoet aan de eis om minimaal 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen 

(huurgrens tot € 752,33) toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen lager dan € 40.024. 

Daarnaast mogen woningcorporaties 10% van de vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan 

huishoudens met een inkomen tussen € 40.024 en € 44.655 (lage middeninkomens). Voor wat 

betreft de andere 10% is de woningcorporatie vrij in toewijzen. Dit mogen ook de hogere 

(midden)inkomens zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2022 gelden nieuwe toewijzingsregels en verdwijnt de ‘tussencategorie’ voor mensen met een 

(laag) middeninkomen. Corporaties moeten vanaf 1 januari 2022 in principe 92,5% van de 

woningen toewijzen aan de doelgroep. Dat zijn dus eenpersoonshuishoudens met een inkomen tot 

en met € 40.765 en meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot en met € 45.015.  

Corporaties mogen 7,5% vrij toewijzen. Dit percentage mag echter worden verhoogd naar 

maximaal 15%, wanneer corporaties hierover met de gemeente en huurdersorganisatie 

prestatieafspraken maken. In dat geval moet er dus minimaal 85% van de woningen worden 

toegewezen aan de doelgroep. Antares heeft zowel met de gemeente Venlo als met de gemeente 

Peel en Maas in de prestatieafspraken opgenomen dat de vrije toewijzingsruimte wordt vergroot 

naar 15%. Dit om beter te kunnen voldoen aan de woningvraag van de middeninkomens. 

 

EU-inkomens-groep Inkomen Aantal 

verhuringen 

Percentage 

Onder de eerste EU-grens <= 40.024 356 97% 

Tussen eerste en tweede EU-

grens 

> 40.024 en  

<= 44.655 

3 1% 

Boven de tweede EU-grens > 44.655 7 2% 

Niet in te delen  2 0% 

Totaal  368 100% 
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Passendheidstoets verhuringen 

Antares voldoet aan de eis om ten minste 95% van de huishoudens die recht hebben op 

huurtoeslag een passende woning toe te wijzen. Een passende woning is een woning met een 

kale huur onder de aftoppingsgrens.  

Passendheid Aantal verhuringen Percentage 

Passend 244 98% 

Niet passend 5 2% 

Niet toe te wijzen 1 0% 

Totaal 250 100% 

 

De inzet van de 5% vrije toewijzingsruimte mag vanaf 2022 over het voorafgaande of opvolgende 

jaar gespreid worden, zodat lokaal beter gebruik gemaakt kan worden van die ruimte. 

 

Leegstand woningen 

De totale leegstand van de woningen in 2021 is ten opzichte van het voorgaande jaar met 6% 

gedaald. Dit komt voornamelijk door de vermindering van de leegstand bij nieuwbouw. Door de 

toename in het aantal verkopen en door een tweetal renovatieprojecten waarbij meerdere 

woningen tijdelijk leeg hebben gestaan, is de leegstand bij verkoop en reguliere woningen 

toegenomen. 

 

Toewijzingen met voorrang 

Samen met de gemeente Venlo, Peel en Maas, Woonwenz en Wonen Limburg zijn afspraken 

gemaakt over de voorwaarden en aantallen toewijzingen per doelgroep. Deze doelgroepen, denk 

hierbij onder andere aan statushouders en bewoners die van beschermd wonen naar beschermd 

thuis gaan, krijgen met voorrang een woning krijgen toegewezen. Daarnaast hebben we de 

doelgroep urgentie. Dit betreft onder andere medische, sociale en leefbaarheidsurgenties.  

Het aantal toewijzingen met voorrang ligt op 20% van alle verhuringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorrangsreden 2021 2020 

Statushouders Venlo 12 14 

Statushouders Peel en Maas 5 1 

Vrouwenopvang 0 3 

Moveoo 1 0 

Incluzio 7 4 

Leger des Heils/Housing First 3 2 

Rooyse Wissel 0 1 

Dichterbij 0 2 

Transferpunt 15 9 

Sociaal 15 31 

Leefbaarheid 12 4 

Medisch 5 14 

Vastenavondkamp 0 9 

Totaal toewijzing met urgentie 75 94 
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Studentenhuisvesting  

Antares werkt intensief samen met de gemeente Venlo, Fontys Hogescholen en VieCuri Medisch 

Centrum bij het huisvesten van studenten. De studentenhuisvester Stu-We ontzorgt Antares in alle 

werkzaamheden rondom het huisvesten van deze studenten.  

 

 

Doorkijk naar 2022 

In 2022 is een van de speerpunten: ‘het doorontwikkelen en verder duiden van het begrip 

‘woongeluk’ als onderlegger voor het verder ontwikkelen van de klantfocus van Antares’.  

Op basis van de gegevens uit klantbelevingsonderzoeken benoemen we concrete projecten én 

leggen we de beoogde resultaten vast. Doel van deze projecten is om de klantwaardering  

minimaal gelijk te laten blijven, maar we zijn pas écht tevreden als deze met minimaal  

5% stijgt.  
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4. Het toekomstbestendige vastgoed 

      
 

Met het vastgoed bieden we onze klanten een thuis. We zorgen voor voldoende woningen  

en een gedifferentieerd aanbod voor onze verschillende doelgroepen. Onze woningen zijn goed 

onderhouden en we verduurzamen binnen de middelen die we hebben. 

 

4.1 Vastgoedsturing 

Ons ondernemingsplan is in 2021 vastgesteld. Vanuit de vastgoedsturing gaan we de komende 

jaren aan de slag met een aantal speerpunten uit het ondernemingsplan.   

 

Meer focus op nieuwbouw 

We gaan onze investeringscapaciteit meer inzetten voor nieuwbouw. Hierdoor komen we 

tegemoet aan de huidige grote vraag en kunnen we tevens zorgen voor meer differentiatie in de 

wijken. Door meer nieuwbouw te realiseren zorgen we ook voor vernieuwing en verjonging van 

de vastgoedportefeuille.  

 

Het voeren van een vastgoedbeleid 

Hierbij volgen we bij nieuwbouw en sloop nauwgezet de demografische ontwikkelingen en wordt 

de stads- en dorpsvernieuwing maximaal ondersteund. 

 

Anders verduurzamen 

De verduurzaming- en energiebesparende maatregelen verschuiven van projectmatig naar 

stapsgewijs en wordt gekoppeld aan de meerjarenonderhoudsbegroting. Dit is mogelijk doordat 

we de afgelopen jaren veel complexen hebben verduurzaamd en de meeste ‘slechte’ energielabels 

hebben weggewerkt. 

 
Portefeuillestrategie 

De vastgoeddoelen uit het ondernemingsplan zijn hoog over. In de portefeuillestrategie hebben we 

een vertaling gemaakt door vanuit deze doelen ambities te benoemen en deze meetbaar te maken 

door indicatoren op te stellen. Dit geldt zowel voor de periode van het nieuwe ondernemingsplan 

(2021-2024), als de doorkijk voor de portefeuillestrategie (2022-2031).  

 

Op basis van de doelen en ambities is een wensportefeuille opgesteld die aangeeft waar onze 

portefeuille naartoe moet groeien de komende tien jaar. De wensportefeuille en de maatregelen die 

zijn benoemd, worden doorgerekend om te bekijken of de ambities ook haalbaar zijn. Deze 

doorrekening wordt begin 2022 afgerond.  

De portefeuillestrategie wordt in 2022 in de begroting verwerkt. Hier is bewust voor gekozen 

vanwege de overgang van naar de fullwaardering van de marktwaarde die voor het eerst wordt 

toegepast in de jaarrekening 2021.  

 

Assetmanagement 

De portefeuillestrategie vormt grotendeels de opdracht voor het assetmanagement. In 2021 is een 

assetmanager aangetrokken om de rollen binnen de vastgoedsturing te scheiden. Hiermee ontstaat 

er ook meer slagkracht om de vastgoedsturing te ontwikkelen.  
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Afgelopen jaar is er een start gemaakt met de inrichting van het assetmanagement waarbij er 

gelijktijdig een concreet actieplan opgesteld is voor de verdere implementatie in 2022. Daarnaast 

hebben we in 2021 integrale wijksessies georganiseerd met een brede vertegenwoordiging vanuit 

de organisatie. Deze sessies dienen als opmaat voor de wijkvisies die we in 2022 vaststellen. De 

wijkvisies beschrijven hoe Antares tegen de wijken aan kijkt en zorgt voor een vertaling van de 

doelen op wijkniveau.  

 

Ontwikkeling van de portefeuille  

Op 31 december 2021 had Antares 5.978 woningen en 615 overige vastgoedeenheden in bezit. 

 

De woningen zijn in bovenstaande tabel verdeeld in drie marktsegmenten: 

• Gezinswoningen: dit zijn eengezins- en drive-in-woningen 

• Nultredewoningen: dit zijn woningen waarvan de woonkamer, badkamer, toilet en 

minimaal één slaapkamer bereikbaar zijn zonder trappen te hoeven lopen 

• Overige woningen: alle woningen die niet behoren tot de gezins- en nultredewoningen. 

 

 

 

Antares heeft in 2021 27 woningen toegevoegd aan de portefeuille. Het betreft het project 

Blariacum in Blerick, met 20 gezinswoningen en 7 seniorenwoningen. Daarnaast zijn 28 woningen 

verkocht, waarvan 8 aan de zittende huurders. Tot slot zijn er in 2021 7 woningen en 1 BOG-

eenheid verkocht die pas in 2022 transporteren. Deze komen in het volgende jaarverslag terug. 

  

Uitsplitsing vastgoed Antares (in aantallen 

vastgoedeenheden) 

31-12-2021 31-12-2020 

Woningbezit totaal 5.978 5.979 

• Eengezinswoningen 2.159 2.165 

• Nultredewoningen 2.873 2.868 

• Overige woningen 946 946 

Overig bezit totaal 615 622 

• Garages en parkeerplaatsen 549 556 

• Bedrijfsruimten 66 66 

Totaal in bezit 6.593 6.601 

Verschuivingen in de vastgoedportefeuille 

(in bezit) in 2021 

Woningen Overig Totaal 

31-12-2020 5.979 622 6.601 

• Nieuwbouw 27 0 27 

• Herontwikkeling 0 -6 -6 

• Verkoop -28 -1 -29 

• Aankoop 0 0 0 

• Sloop 0 0 0 

31-12-2021 5.978 615 6.593 
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Verschuivingen in huurprijscategorie 

In 2021 zijn er relatief veel verschuivingen geweest in de huurprijscategorieën. Deze 

verschuivingen hebben een aantal oorzaken: 

• Huurverlagingen op basis van de wet- en regelgeving;  

• Bevriezing van de huurprijzen, in combinatie met aanpassing van de huurgrenzen; 

• Renovaties met een huurverhoging; 

• Nieuwe verhuringen tegen de streefhuur. 

Antares-woningen zijn betaalbaar 

Eind 2021 had Antares 5.810 sociale huurwoningen. Dat is 98,2% van het woningbezit. De 

overige 1,8% van het bezit had een huurprijs boven de liberalisatiegrens.  

 

De ligging van de woningen 

De woningen van Antares liggen in 23 buurten, verdeeld over de gemeenten Venlo en Peel 

en Maas. In bijlage 1 is de verdeling van het bezit over de buurten weergegeven. 

 

Bedrijfspanden  

Antares had op 31 december 2021 65 panden in bezit die worden aangemerkt als 

bedrijfsonroerendgoed. Het betreft 36 commercieel verhuurde panden en 29 panden die 

maatschappelijk verhuurd zijn.  

 

Het commerciële vastgoed is veelal gelegen in plinten van woongebouwen of winkelpanden in de 

centra van Blerick en Tegelen, waar Antares appartementen heeft gerealiseerd om de leefbaarheid 

te vergroten.  

 

Het maatschappelijke vastgoed betreft buurthuizen en ontmoetingsruimtes in zorgcomplexen, die 

Antares verhuurt aan zorg- en welzijnsorganisaties. Enkele ruimtes zijn rechtstreeks beschikbaar 

gesteld aan bewoners(groepen).  

 

 

  

Woningen naar 

huurprijscategorie* 

31-12-2021 31-12-2020 

 Categorie Aantal Categorie Aantal 

Goedkoop Tot € 442,46 600 Tot € 432,51 537 

Betaalbaar 1 € 442,46  

 € 633,25 

3.906 € 432,51  

- € 619,01 

3.209 

Betaalbaar 2 € 633,25  

- € 678,66 

667 € 619,01  

- € 663,40 

880 

Duur € 678,66  

 € 752,33 

637 € 633,40  

- € 737,14 

1.138 

Sociale woningvoorraad  5.810  5.764 

Geliberaliseerd Vanaf € 752,33 168 Vanaf € 737,14 215 

Totale woningvoorraad  5.978  5.979 

 * Categorieën volgens de tabellen voor de huurtoeslag voor het tijdvak 1 januari tot en met 31 

december, inclusief 121 studentenkamers.  
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4.2 Anders verduurzamen 

De visie die Antares heeft op duurzaamheid is breed, breder dan alleen gericht op energie en vastgoed. 

Denk ook aan milieu (circulariteit en klimaatadaptatie), maatschappelijk verantwoord ondernemen, social 

return, maar ook binnenklimaat, welzijn, gezondheid en behaaglijkheid zijn belangrijke doelen die we 

actief aandacht geven en nastreven.  

 

Ook geven we natuurlijk het goede voorbeeld met onze eigen bedrijfsvoering. Evengoed zijn we 

realistisch genoeg om te beseffen dat onze woningen de rode draad vormen in de energetische 

duurzaamheidsdoestellingen, al is het maar omdat hier verreweg de grootste financiële uitdaging ligt. 

De duurzaamheidsvisie richt zich op drie thema’s: de gelukkige bewoner, het groene vastgoed en de 

duurzame bedrijfsvoering.  

 

De gelukkige bewoner (klant en duurzaamheid) 

Duurzaamheidsinvesteringen gaan altijd gepaard met het verlagen van de woonlasten en het 

verbeteren van woonkwaliteit en wooncomfort. Voor het bepalen van de bijdrage door de huurder 

hanteert Antares sinds 2020 de vergoedingentabel voor duurzaamheidsinvesteringen van 

Aedes/Woonbond.  

 

Naast fysieke verduurzamingsprojecten richt Antares zich ook steeds meer op de communicatie en 

de bewustwording van onze medewerkers en klanten. Primair staat hierin het delen en ophalen van 

duurzaamheidsideeën bij de klanten, het communiceren over duurzaamheidsprojecten en de 

betrokkenheid van onze klanten vergroten. 

 

Het groene vastgoed (vastgoed en duurzaamheid) 

We blijven de energielabels verbeteren door versneld de woningen met slechtere energielabels aan 

te pakken. Doel is in 2025 minder dan 100 woningen te hebben met een E-, F- en G-label. Dit 

realiseren we door projectoverstijgende ketensamenwerking. In 2021 hebben we samen met onze 

partners 284 woningen verduurzaamd:  

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld maakten deze woningen 3 à 4 labelsprongen naar label A. De werkzaamheden die 

hierbij zijn uitgevoerd zijn onder andere: 

• Daken isoleren en vernieuwen; 

• Zonnepanelen plaatsen; 

• Kozijnen vervangen door HR++-glas; 

• Spouwisolatie aanbrengen of bijvullen; 

• Vloeren isoleren; 

• Cv-ketels vervangen in combinatie met luchtwarmtepompen; 

• Energiezuinige ventilatie-units plaatsen (CO2-gestuurd); 

• Warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK; in complex Jan Vermeerstraat). 

Naam project  Aantallen woningen  

Jan Vermeerstraat  (Venlo) 126 gestapelde woningen 

Cypressenstraat, Populierenstraat e.a. 

(Blerick)  

126 woningen 

Maasstraat (Steyl) 4 woningen 

Maria Tesselschadestraat, 

Schaepmansstraat, e.a. (Blerick) 

11 woningen 

Moutzhofweg, Pastoor Ruttenweg (Blerick) 17 woningen 

Totaal 284 woningen 



 

_______________________________________________________________________________________________________Pagina | 21 
 

De bovenste lijn geeft de aantallen van 2021 weer. De onderste lijn zijn de gegevens van 2020.  

 

Alle maatregelen die voortvloeien uit de duurzaamheidsvisie hebben bijgedragen aan het behalen 

van het convenant om in 2021 een gemiddeld energielabel B voor de gehele woningvoorraad te 

hebben. Met een score van de energie index van 1,37 voldoet Antares einde boekjaar 2021 aan het 

convenant tussen de Rijksoverheid en Aedes. 

 

De duurzame bedrijfsvoering (organisatie en duurzaamheid) 

We zetten elke dag stappen op weg naar een duurzame organisatie en bedrijfsvoering. Dat is 

vooral een proces van bewustwording, waarbij het doel is om gezamenlijk de juiste mindset te 

krijgen vanuit een bepaalde overtuiging of gewoonte en daarnaar te handelen. Dat komt 

bijvoorbeeld tot uiting in het verduurzamen van het kantoorgebouw en ons wagenpark, dat in 2021 

is vernieuwd, maar ook in de keuze voor leveranciers waarvan duurzaamheid een belangrijk 

onderdeel is van de bedrijfsfilosofie.  

 

Voorbeelden uit het verslagjaar 2021 

In het verslagjaar 2021 zijn onder andere de volgende acties op gebied van duurzaamheid uitgevoerd:  

• Verduurzamingsresultaten en -inspanningen meer zichtbaar maken, onder andere via social 

media, ons bewonersmagazine etc.;  

• Aanstellen en opleiden van de eerste duurzaamheidscoaches. Hierbij werken we samen met 

collega-corporaties en gemeentes;  

• Wijkklimaatakkoord gesloten in de wijk ‘Op de Heide’ in Tegelen. Bewonersparticipatie is de 

drijfveer voor dit akkoord. Samen met de wijk werken we aan klimaatadaptie, energiebesparing 

en circulariteit; 

• Samen met de gemeente Venlo een subsidie aangevraagd voor een proeftuin aardgasvrije wijk 

(PAW3) in de wijk Vossener in Blerick (circa 500 woningen); 

• Concrete doelstellingen geformuleerd over klimaat-adaptieve maatregelen in de 

prestatieafspraken met de gemeenten;  

• Vanuit het inzicht in de energie-indexen in het maatschappelijk vastgoed is besloten beleid te 

ontwikkelen om ook dit vastgoed verder te verduurzamen. Dit krijgt in 2022 verder vorm; 

• Verder vormgeven van het conceptvoorstel om het kantoor op termijn aardgasvrij te maken. In 

2021 is een start gemaakt met het isoleren van het oudste deel van het kantoorgebouw. In de 

begroting van 2022 is rekening gehouden met de overige maatregelen zodat het pand op 1 

januari 2023 energielabel C heeft.  

• Op vraag van huurders zijn tientallen woningen voorzien van zonnepanelen.   
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4.3 Meer en anders nieuwbouwen 

Met onze nieuwbouwprojecten streven we ernaar om een bijdrage te leveren aan de groeiende vraag 

naar (betaalbare) geschikte duurzame woningen voor onze doelgroepen.  

 

Om meer beschikbare woningen te realiseren, zetten we in op nu versneld nieuwbouwen. We voegen 

kwaliteit toe aan onze voorraad en kunnen daardoor goed onderzoeken welke woningen we op termijn 

vanuit kwalitatieve overwegingen – uit de markt kunnen halen.  

 

In 2021 hebben we de volgende nieuwbouwprojecten opgeleverd: 

 

Opgeleverde huurwoningen 2021 

Burgemeester 

Gommansstraat  

Blerick 20 eengezinswoningen en 7 grondgebonden 

nultredewoningen 

Opgeleverde koopwoningen 2021 

Burgemeester 

Gommansstraat 

Blerick 16 eengezinswoningen 

 

In 2021 is gestart met de uitvoering van de volgende nieuwbouwprojecten: 

 

Huurwoningen in uitvoering 2021 Oplevering 

Zorgcentrum Sint 

Jozef 

Meijel 19 zorgappartementen 2022 

Lingsweg Tegelen 7 grondgebonden nultredewoningen 2022 

Centrumplan Blerick Blerick 25 huurappartementen 2023 

 

De volgende projecten zijn in voorbereiding: 

 

Huurwoningen in voorbereiding Oplevering 

Vossen-Breuers Tegelen 8 eengezinswoningen, 4 grondgebonden 

nultredewoningen 

2023 

Spechtstraat Tegelen 18 huurappartementen, 4 grondgebonden 

nultredewoningen 

2023 

Centrumplan Tegelen Tegelen 21 huurappartementen 2023 

Lohofstraat Venlo 21 huurappartementen 2023 

Boschkamp Tegelen 23 eengezinswoningen, 19 grondgebonden 

nultredewoningen 

2024 

Koopwoningen in voorbereiding Oplevering 

Spechtstraat  Tegelen 12 eengezinswoningen 2023 

Boschkamp Tegelen 47 eengezinswoningen, 14 appartementen 2024 

 

(Grond)posities 
 
Na realisatie van de hiervoor genoemde projecten bezit Antares geen (grond)posities meer voor 

nieuwbouwprojecten. Hiermee is invulling gegeven aan het ontwikkelprogramma van Antares om 

de eigen grondposities met voorrang in te vullen met woningen die passen binnen de 

vastgoedsturing. 
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Om ook in de toekomst onze strategische doelstelling van het zorgen voor voldoende en betaalbare 

huisvesting voor onze doelgroep te kunnen behalen, wordt komende periode actief ingezet op de 

acquisitie van nieuwe (grond)posities.  

 

Met de gemeente Venlo vindt overleg plaats over de verwerving van een herstructureringslocatie 

van ongeveer 25 woningen. In de gemeente Peel en Maas zijn we betrokken bij de verwerving van 

een grondpositie voor de bouw van 25 tot 30 woningen.  

 

4.4 Onderhoud 

Totaaloverzicht 

 
Directe onderhoudskosten 2021 2020 

Planmatig onderhoud  € 1.108.126   € 1.048.205  

Planmatig onderhoud-projecten  € 76.033    € 2.894.075  

Contractonderhoud  € 2.571.601     € 2.500.681  

Reparatieonderhoud  € 1.872.560      € 1.967.480  

Mutatieonderhoud  € 762.252     € 908.986  

Dynamisch onderhoud  € 2.124.800    € 2.382.018  

Advieskosten  € 558.799   € 430.772  

Onderhoud VVE’s   € 140.485   € 225.241  

Subtotaal onderhoud  € 9.214.656   € 12.357.458  

Overig onderhoud   € 84.382   € 206.470  

Totaal onderhoud   € 9.299.038    € 12.563.928  

  

Onderhoudskosten per woning 2021 2020 

Aantal woningen 5978 5.979 

Kosten  € 9.299.038    € 12.563.928  

Kosten per woning  € 1.556    € 2.101  

 
Planmatig onderhoud  

 
De vaststelling van de werkzaamheden gebeurt op basis van een periodieke kwaliteitsmeting, het 

klachten- en/of storingspatroon.  

Door de gevolgen van corona is een aantal geplande werkzaamheden planmatig onderhoud niet 

uitgevoerd in 2021. Hierdoor zijn de uitgaven lager dan begroot, maar vergelijkbaar met 2020 wat 

een gemiddeld jaar was. De uitgestelde werkzaamheden staan nu gepland voor 2022. 

Ook tijdens de energetische projecten is veel onderhoud uitgevoerd. Door fiscale regelgeving valt 

het merendeel van deze kosten in 2021 niet onder de onderhoudsuitgaven, maar onder de 

investeringen. In 2020 werd minder aan deze fiscale regelgeving voldaan, waardoor deze post in 

2020 fors hoger was. 

We verwachten in 2022 minder onderhoudsuitgaven als investering te mogen rekenen, waardoor 

deze post in 2022 groter wordt dan in 2021. 
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Contractonderhoud 

Antares heeft een groot deel van de onderhoudswerkzaamheden met een aantal partners 

vastgelegd in meerjarencontracten. Antares krijgt daarmee binnen het onderhoudsproces steeds 

meer de regierol. Voorspelbaarheid van de kosten en zekerheid van levering van de prestatie door 

de leveranciers zijn hiervan de grootste voordelen. 

De uitgaven in het contractonderhoud zijn stabiel. In 2022 zijn de kosten naar verwachting 

vergelijkbaar met 2020 en 2021.   

 

Reparatieonderhoud 

Onder reparatieonderhoud vallen reparaties die op signaal en verzoek van de huurder en op kosten 

van Antares worden uitgevoerd. Dit zijn verplichtingen voor de verhuurder volgens het huurrecht.  

Ontwikkeling reparaties 2021 2020 Ontwikkeling 

Gefactureerde taken 5.126 5.784 -11% 

Kosten € 1.872.560 € 1.967.480 -5% 

 

De gemiddelde kostprijs van een reparatie is toegenomen als gevolg van landelijke prijsstijgingen 

van materialen en arbeid. Dankzij een afname van het aantal meldingen ten opzichte van 2020 

liggen de kosten lager. 

We verwachten in 2022 weer een vergelijkbaar aantal reparaties uit te voeren als in 2020. 

 

Mutatieonderhoud 

Ontwikkeling mutatiekosten (excl. 

studenten) 

2021 2020 Ontwikkeling 

Aantal mutatiewoningen 363 384 -5% 

Kosten € 762.252 € 908.985 -16% 

Gemiddelde kosten per mutatie  €          2.100   €         2.367  - 5%   

 

In 363 woningen is onderhoud uitgevoerd om de woning weer op orde te krijgen voor de nieuwe 

huurder. Het uitgangspunt is daarbij om de woning schoon, heel en veilig op te leveren aan nieuwe 

huurder. De gemiddelde kosten daalden daarbij naar € 2.100, - per mutatie.  

We verwachten dat de kosten in 2022 als gevolg van de aanhoudende prijsstijgingen weer stijgen. 

 

Dynamisch onderhoud 

Het renoveren van keuken, douche en toilet valt onder dynamisch onderhoud en gebeurt op 

verzoek van de huurder. Op basis van vaste criteria voor technische staat en leeftijd beoordeelt 

Antares of keuken, doucheruimte of toilet voor vervanging in aanmerking komen.  

Dynamisch onderhoud 2021 2020 

Keuken 145 144 

Douche 105 157 

Toilet 35 89 

Er zijn in 2021 fors minder douches en toiletten gerenoveerd dan begroot. Enerzijds zorgden de 

coronamaatregelen voor vertraging in de uitvoering en zelfs tot annuleren van werken. Anderzijds 

zorgde de overstap naar een nieuwe ketenpartner voor het werkgebied Tegelen, Peel en Maas voor 

vertraging in de uitvoering. Deels zat ‘m dat in de beperkte kennis van het bezit. Daarbij gaf de 
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ketenpartner waarvan Antares afscheid heeft genomen een flinke hoeveelheid langlopende 

opdrachten terug. Deze zijn met voorrang opgepakt door de nieuwe ketenpartner. 

In 2022 verwachten we weer een vergelijkbaar aantal keukens, douches en toiletten te renoveren 

als in 2020.  

 

 

Onderhoud VVE’s 

 

De uitgaven in 2021 waren lager dan in 2020. Dat komt doordat een deel van het onderhoud VVE 

van 2019 in 2020 is betaald.  

 

Overig onderhoud 

Onder overig onderhoud valt onder andere de realisatie en verbouw van scootmobiel- en 

fietsenstallingen. In het verslagjaar hebben we alleen de verbouwing van het Hof van Kessel 

gerealiseerd. De realisatie van een scootmobielstalling bij De Paast in Meijel is verplaatst naar 

2022, zodat deze kan worden meegenomen in de nieuwbouw. Daardoor zijn de uitgaven dit jaar 

fors lager dan in 2020. 

Voor 2022 staan geen noemenswaardige verbouwingen gepland aan scootmobiel- en 

fietsenstallingen. 

 

4.5 Verkopen als instrument 

We werken continu aan de toekomstbestendigheid van onze vastgoedportefeuille, onder andere door 

nieuwbouw en verduurzaming. Door een deel van onze woningen te verkopen maken we financiële 

middelen vrij om deze ambities in te vullen en is er gelijktijdig sprake van verjonging.  

 

Verkopen van woningen 
 

In 2021 hebben we 28 woningen verkocht. Daarbij hebben we ons expliciet gericht op de zittende 

huurder, door kenbaar te maken dat de gehuurde woning te koop is en uit te leggen dat leeftijd 

geen rol speelt bij het financieren hiervan. Met een flyer hebben we huurders benaderd en dit heeft 

geresulteerd in de verkoop van 8 woningen. Daarnaast zijn 20 vrijgekomen woningen verkocht. De 

koper was veelal een starter of iemand die een huurwoning achterlaat.  

 

De verkoopvijver bestaat ultimo 2021 uit 438 woningen. Deze woningen worden na een 

huuropzegging te koop aangeboden of kunnen door de huurder gekocht worden. In 2022 kijken we 

opnieuw naar het verkoopbeleid en de bijbehorende verkoopvijver, waarbij onderwerpen als het 

overbieden, de korting aan de zittende huurder en de doelgroep worden meegenomen. 

 

 
Bedrijfsonroerend goed verkopen 

 

In lijn met ons ondernemingsplan voegen we geen zelfstandig bedrijfsonroerendgoed (BOG) toe 

aan onze portefeuille en stoten we een deel van dit bezit op verantwoorde wijze af. In 2021 is één 

eenheid verkocht. In 2022 vragen we toestemming aan het ministerie om nog eens minimaal 7 

bedrijfspanden te verkopen.  
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Maatschappelijk vastgoed  
 

Het grootste deel van het maatschappelijke vastgoed willen we in bezit houden. Veel panden 

maken deel uit van onze woongebouwen. Denk aan dagbesteding, buurthuizen en 

ontmoetingsruimtes in zorgcomplexen, die Antares verhuurt aan zorg- en welzijnsorganisaties.  

 

 

4.6 Veilige en gezonde woning 
 

 
Brandveiligheid 

 

Een veilige en gezonde woning staat bij Antares hoog in het vaandel. Enkele jaren geleden hebben 

wij al onze woongebouwen laten toetsen op brandveiligheid. De punten die hieruit kwamen zijn 

geprioriteerd. In 2021 zijn de laatste punten met deze hoge prioritering aangepakt. In de komende 

jaren ronden we dit project af zodat onze woongebouwen nog beter bestand zijn tegen 

branduitbraken.  

 

 

Woning-APK  
 

Net als onze auto’s vinden wij dat ook onze woningen periodiek gekeurd moeten worden. Oftewel: 

een Woning Periodieke Keuring (WPK) om de veiligheid van onze woningen zover mogelijk te 

kunnen garanderen. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar de elektra in de woning en naar de 

meterkast in zijn geheel. In 2020 zijn in een pilot 300 woningen geïnspecteerd. In 2021 zijn in 

totaal 940 WPK’s uitgevoerd. Het doel is om in 2025 al onze woningen bezocht te hebben. Daarna 

worden de keuringen één keer per 10 jaar uitgevoerd.  

 

Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) 

Klanten deden in het verslagjaar 147 toestemmingsverzoeken (2020: 160). Daaraan 

verleenden we in 90% van de gevallen goedkeuring.  

 

Geriefsverbeteringen 

Huurders kunnen op verzoek duurzame kwaliteitsverbeteringen aan de woning laten aanbrengen 

(geriefsverbeteringen) voor meer wooncomfort. Voorbeelden zijn dak-, glas- en/of gevelisolatie, 

het aanbrengen van een extra radiator, een tweede toilet of een schutting. Per aanvraag geeft 

Antares aan welke mogelijkheden er zijn. Kwaliteitsverbeteringen aan de woning rechtvaardigen 

een huurprijsverhoging op basis van de investeringskosten en de levensduur van de voorziening.  

De verbeteringen die tot een huurverhoging leiden en de wijze van bepalen van de huurverhoging 

wordt voorgeschreven door de huurcommissie. Ons rekenformulier voldoet aan de voorwaarden 

van de huurcommissie. 

In 2021 werd € 279.858 uitgegeven aan geriefsverbeteringen (in 2020: € 525.436). Omdat veel 

geriefsverbeteringen bestaan uit energetische verbeteringen, die Antares ook projectmatig 

uitvoert, is het aantal aanvragen voor geriefsverbeteringen teruggelopen.  
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle aangebrachte geriefsverbeteringen: 

Overzicht individuele geriefsverbeteringen 2021  

 

2020 

Cv-ketel vervangen  0           4 

Extra radiator 1           0 

Cv-installatie aanbrengen 0           1 

Huurpoort/ -schutting 121    123 

Extra toilet op badkamer 4          5 

Hangend toilet  8        13 

Dakraam 2          1 

Isolatieglas aanbrengen 3         2 

Spouw-/ dakisolatie 0         1 

Balkonbeglazing 0         1 

Elektrisch uitvalscherm 10         6 

Screens               14 0 

Sleutelkluis 17       14 

Zonnepanelen 21       31 

Oplaadpunt scootmobiel/ elektrische fiets 44       67 

Totaal 245   269 

 

 

 
Doorkijk naar 2022 en verder 

Antares bouwt duurzame woningen en zorgt dat deze goed onderhouden worden. Vanwege de 

krapte op de woningmarkt gaan we versneld nieuwbouw toevoegen aan onze portefeuille. Als we 

kijken naar de bestaande bouw blijven we de komende jaren nog bezig met het ‘wegwerken’ van 

de slechte energielabels omdat we graag voor iedere huurder een bijdrage willen doen om een 

goed onderhouden en veilige en gezonde woning te hebben. Tegelijkertijd kijken we ook al verder. 

Daarom gaan we aan de slag om ons vastgoed op een andere manier te verduurzamen: van 

projectmatig naar stapsgewijs gekoppeld aan de meerjarenonderhoudsplanning. Op deze manier 

geven we invulling aan onze ambitie om de klant een thuis te bieden in een woning van Antares  

die goed onderhouden, duurzaam, veilig en gezond is. Hierbij heeft onze klant natuurlijk ook een 

belangrijke verantwoordelijkheid door goed met zijn eigen woning om te gaan. 
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5. De vitale organisatie 

       

De kwaliteit van onze organisatie en medewerkers is hoog. Dit blijkt onder andere uit  

de waardering van de Autoriteit Wonen (AW) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw  

(WSW). De schaalgrootte en bedrijfscultuur van Antares passen bij de ambities en uitdagingen die  

we zien: hiervoor hebben we alles in huis. De menselijke maat staat daarbij voorop, zowel intern  

naar onze medewerkers toe als extern naar onze huurders toe.  

 

5.1 Duurzame gezonde bedrijfsvoering 

 

Risicobeheersing 

Risicomanagement is een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Het is een hulpmiddel om 

onze doelen te bereiken. In 2021 is geïnvesteerd in een vernieuwd risicomanagementbeleid waarin 

het gaat over de risicostrategie, de risicobereidheid, de risicohouding, het proces en de inrichting. 

De basis van ons risicomanagement is het COSO-raamwerk. De uitgangspunten uit dit model zijn 

de basis voor ons integraal risicomanagement en vormen samen met het ondernemingsplan het 

raamwerk voor de interne beheersing. 

Als ‘kapstok’ voor de inrichting van het operationele risicomanagement hanteert Antares het ‘Three 

Lines model’. Uitgangspunt daarin is dat de lijnorganisatie verantwoordelijk is voor de eigen 

processen en risico’s. Control ondersteunt de proceseigenaren bij de identificering van de risico’s 

en de bepaling van de beheersmaatregelen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de 

eerstelijnscontroles ligt bij het management. In 2021 hebben we stappen gezet op het gebied van 

de verdere professionalisering. Daarnaast gaat onze aandacht uit naar de voordelen die we kunnen 

behalen door het standaardiseren en digitaliseren van de dienstverlening en slimmer (lees: 

efficiënter en effectiever) organiseren van onze processen.  

In de tweede helft van 2021 heeft de raad van commissarissen aan de hand van het nieuwe 

ondernemingsplan de belangrijkste strategische risico’s geïdentificeerd. Het MT heeft daarop een 

verdere vertaling gemaakt naar de tactische risico’s en de beheersmaatregelen beschreven. Het is 

een doorlopend proces van identificeren en beoordelen van risico’s. Het risicomanagement is 

gekoppeld aan het ondernemingsplan met behulp van strategiekaarten. Antares heeft een 

beperkte risk-appetite 

De strategiekaart bevat 11 strategische risico’s en 8 tactische risico’s. De belangrijkste 5 

strategische risico’s zijn:  

1. Duurzaam verdienmodel  

Dit beschrijft het risico dat door de toenemende lastendruk, denk aan de oplopende 

belastingdruk en de gestegen bouwkosten in combinatie met daling van de inkomsten 

ontwikkelingen door het sociale huurakkoord komt het verdienmodel onder druk te staan. 

We volgen de ontwikkelingen nauwlettend en bespreken die periodiek op MT-niveau en in het 

strategisch vastgoedoverleg, waarbij we gebruik maken van scenario-analyses. Door de 

onzekerheden en volatiliteit van onder anderen de prijsontwikkelingen is de effectiviteit van de 

maatregelen op onderdelen beperkt.  De impact van dit risico bij de werking van de 

beheersmaatregelen wordt ingeschat op maximaal 1,2 % van de ontvangsten.  
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2. Toenemend aandeel kwetsbare klanten  

Dit is het risico dat door een cumulatie van kwetsbare groepen (zorgbehoevenden, verward 

gedrag, financieel afhankelijken) in de wijken neemt de differentiatie en leefbaarheid in de 

wijken verder af. De oorzaken in combinatie met het ‘doorgeven van armoede op generaties in 

wijken’ leiden tot een concentratie van sociale problematiek met grote impact op de 

leefbaarheid. 

Uitbreiding van het team leefbaarheid in combinatie met een sociaal incassobeleid zijn 

belangrijke onderdelen van het jaarplan in 2021 geweest. De ruimte voor meer maatwerk en 

een duurzame dialoog met de klanten, die daardoor is ontstaan, zorgt voor een betere 

beheersing van het risico.  

 

3. Ambitieuze duurzaamheidsopgave 

Hierin staat het risico beschreven dat we onvoldoende invulling kunnen geven aan de 

verduurzaming van de portefeuille en de prestatieafspraken, of dit kan alleen tegen buiten 

proportionele investeringen uitgevoerd worden. De voorspelde (economische) voordelen van 

verduurzaming vallen tegen met op termijn potentiële gezondheidsrisico’s voor bewoners. 

In 2021 hebben we ingezet op het versterken van het team strategie met een assetmanager, 

uitbreiden van de expertise op het gebied van verduurzaming en het actualiseren van de 

portefeuillestrategie. Dit geeft meer ruimte voor verdiepende analyses en versterken van de 

strategische koers. De impact van de beheersmaatregelen op het risico bedraagt € 0.3 mln., 

maar wordt weer deels tenietgedaan door de oplopende grondstofkosten.  

  

4. Toenemende afhankelijkheid van data 

Dit risico heeft betrekken op data dit niet volledig, juist of tijdig beschikbaar is en tot 

suboptimale besluitvorming leidt. Daarnaast is cybercriminaliteit (ransomware) een belangrijk 

thema. Ook de toenemende eisen voor privacy en vertrouwelijkheid van data stellen 

zwaardere eisen aan de dataveiligheid om de kans op datalekken te beheersen. Het bijhouden 

van alle ontwikkelingen vraagt steeds meer van de organisatie, met als gevolg hogere 

administratieve lasten, kosten en wanneer dit niet goed wordt bijgehouden, oplopende 

inefficiënties. 

Databeveiliging is naast het laten functioneren van de systemen het belangrijkste speerpunt 

van het team informatisering. In nauwe samenwerking met onze IT-dienstverlener worden de 

risico’s dagelijks gemonitord. Daarnaast is sinds 2021 een regiegroep informatiebeveiliging en 

privacy actief. De regiegroep volgt nauwlettend de ontwikkelingen en brengt periodiek verslag 

uit aan het MT en rvc. De organisatie is zo ingericht dat we effectieve maatregelen kunnen 

nemen.  

 

5. Rente en inflatierisico 

Door macro economische/ geopolitieke gebeurtenissen (handelsoorlogen, klimaatverandering, 

mislukte geldpolitiek ECB) bestaat het risico dat dat de rente of inflatie fundamenteel anders is 

dan gepland (bijvoorbeeld hyperinflatie/ deflatie/ langdurige lage rentestanden). 

Als Antares hebben we geen invloed op de onzekerheden die tot snelle rentestijging kunnen 

leiden. In het financieel- en Treasurybeleid is de basis gelegd voor een rentespreiding. De 

uitgangspunten uit het beleid zijn vertaald in een treasuryjaarplan. Tot op heden is dit een 

effectieve beheersmaatregelen gebleken. Op basis van het investeringsplan voor 2022 en 

2023 heeft een rentestijging van 1% een impact van ongeveer € 0.4 mln. 

Per risico’s is een set aan beheersmaatregelen geformuleerd die de organisatie helpt om de impact 

van deze risico’s te beperken, voor zover wij als Antares hier invloed op hebben. 
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Monitoring 

Jaarlijks beoordelen we de passendheid van de strategische risico’s. Eens in de vier jaar wordt aan 

de hand van het nieuwe ondernemingsplan het strategisch risicoprofiel geactualiseerd.  

Elk tertaal worden de beheersmaatregelen met eigenaren en managers besproken en eventuele 

bijsturingsmaatregelen geformuleerd. Daarna worden de risico’s gewogen en de score in de 

risicomatrix bijgewerkt. De inrichting van het monitoringsproces zorgt ervoor dat alle risico’s goed 

in beeld zijn en dat er op een adequate manier is geanticipeerd op risico’s, zoals de effecten van de 

coronapandemie. De Autoriteit Wonen (AW) oordeelt dat de risico-inschatting, op alle onderdelen 

van het beoordelingskader, laag is. Ook het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) bevestigt 

ons beeld en geeft aan dat wij een laag tot gemiddeld risicoprofiel hebben.  

P&C-cyclus 

We leggen onze afspraken en werkwijzen vast in beleid en processen. Samen met het 

geactualiseerde beleid risicomanagement vormt dit een belangrijk onderdeel van de 

risicobeheersing. De planning-&-control-cyclus is verder geprofessionaliseerd en omvat onder meer 

het opstellen van een jaarplan, begroting, maand- en kwartaalrapportages en de jaarrekening. Met 

de doorontwikkelde managementdashboards en de tertaalrapportages informeren we onze 

stakeholders meer to the point over relevante ontwikkelingen. Zo komen de bestuurlijke visie en 

reflectie meer tot uiting en wordt concreter beschreven hoe we in volgende perioden bijsturen.  

Projectrisico’s 

Als onderdeel van het organisatiebrede risicomanagement worden elk tertaal ook de 

projectrisico’s geanalyseerd. Ook in 2021 zien we een afname van de projectrisico’s. De 

onzekerheid door de geopolitieke ontwikkeling zorgt voor een trendbreuk en we verwachten in 

2022 een toename van het projectrisico.   

Treasury 

Antares beschikt over een treasury-, investeringen- en een verbindingenstatuut, als onderdeel van 

het reglement financieel beleid en beheer. Tweemaal per jaar bespreekt de treasurycommissie 

de voortgang van het treasuryjaarplan, de markt, de liquiditeitspositie en de te ondernemen acties. 
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5.2 Informatisering en digitalisering 

In het eerste kwartaal van 2021 is het nieuwe woonruimtebemiddelsysteem 

https://wonen.thuisbijantares.nl in gebruik genomen. Op deze website wordt ons woningaanbod dagelijks 

bijgewerkt. Woningzoekenden worden, indien gewenst, per e-mail op de hoogte gesteld van passend 

woningaanbod. 

  

Om onze klanten op een moderne en duurzame wijze te informeren zijn we gestart met het 

implementeren van digitale correspondentie. Klanten kunnen zelf kiezen of ze post of e-mail van Antares 

willen ontvangen. Dit systeem wordt in 2022 in gebruik genomen.  

 

We hebben belangrijke vervolgstappen gezet in onze transitie naar de cloud. Medewerkers beschikken 

over een online portaal waar alle toepassingen en informatie toegankelijk wordt gemaakt. Microsoft 365 

is hierin volledig geïntegreerd. 

 

Om de samenwerking met ketenpartners op het gebied van reparatie- en mutatieonderhoud te 

verbeteren zijn administratiesystemen onderling gekoppeld. Dit levert zowel efficiëntie als volledigere 

informatie op. 

 

Op het gebied van informatiebeveiliging is nieuw beleid vastgesteld en is gestart met een doorlopend 

awareness- en trainingsprogramma. Daarnaast treffen we voortdurend beveiligingsmaatregelen om de 

informatiebeveiliging te waarborgen! 

 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Onze klanten moeten ervan uit kunnen gaan dat er zorgvuldig wordt omgegaan met hun 

persoonsgegevens. De AVG biedt een wettelijk kader voor de gegevens bescherming en is voor ons 

de basis voor ons privacybeleid en informatiebeveiligingsbeleid. Beide beleidsstukken zijn 

geactualiseerd en als onderdeel van het speerpunt leren en ontwikkelen is een 

awarenessprogramma opgezet. Dit krijgt in 2022 een vervolg. Het betreft een voortdurend proces.  

 

5.3 Communicatie 

In 2021 is de visie op communicatie en het communicatiebeleid herijkt om te laten aansluiten bij het 

ondernemingsplan 2021-2024. Ook is op basis hiervan een strategisch communicatieplan gemaakt voor 

de periode 2022-2024. De acties uit dit plan komen terug in jaarplannen.  

 

Externe communicatie 

Antares communiceert via diverse kanalen met klanten en stakeholders. In 2021 heeft dit vorm 

gekregen in:  

• Het consequent inzetten van social media voor berichtgeving over allerhande 

onderwerpen. Hierbij is een mix van informatie, bijvoorbeeld over de aankondiging of 

voortgang van projecten, tot sympathieke acties in de wijken. Het doel is om onze klanten (via 

Facebook) en stakeholders (via LinkedIn) direct te informeren over en te betrekken bij 

ontwikkelingen en actualiteit bij Antares. De consequente inzet van met name Facebook zorgt 

voor een gestage toename van het aantal volgers.  

https://wonen.thuisbijantares.nl/
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In 2021 is Instagram toegevoegd als derde social-media-kanaal dat zich met name richt op de 

jongere doelgroep. Hiermee is geëxperimenteerd, maar wordt nog niet ingezet als volwaardig 

kanaal. Dit staat voor 2022 op de agenda.  

• Actief persbeleid door relevante onderwerpen via persberichten te verspreiden om daarmee 

vanuit onze visie te laten zien wat we doen en wat onze maatschappelijke waarde is. In 2021 

ging het onder meer over aankondiging van nieuwbouw- of renovatieprojecten, maar ook 

artikelen over leefbaarheid in specifieke wijken en opiniërende artikelen over de woningmarkt 

en woningbehoefte.  

• Thematisch aandacht vragen voor een relevant onderwerp. Zo zijn er in het kader van 

duurzaamheid diverse projecten opgezet, waaronder het opleiden en inzetten van 

duurzaamheidscoaches. Deze zijn regelmatig via onze eigen kanalen (website, social media, 

bewonersmagazine) onder de aandacht gebracht om klanten en stakeholders vertrouwd te 

maken met deze nieuwe concepten en/of dienstverlening.  

• Het uitgeven van een gevarieerd en aansprekend bewonersmagazine (drie keer per jaar) 

waarin klanten zich kunnen herkennen door een diversiteit aan verhalen en op de hoogte zijn 

van belangrijke projecten, informatie of wijzigingen in onze dienstverlening.  

• Een duidelijke projectcommunicatie over de verschillende nieuwbouw-, renovatie- en 

verbeterprojecten (brochures, correspondentie, (online) bijeenkomsten).   

• Beheren en updaten van algemene en actuele informatie onder meer op onze website, in 

onze brochures, in de WoonWijzer en op onze formulieren.  

 

Interne communicatie  

Op het gebied van interne communicatie is naast intranet Microsoft Teams toegevoegd als 

platform om informatie te delen. De introductie is versneld om het werken tijdens de 

coronapandemie makkelijker te maken en is begin 2021 afgerond. Uit tussentijdse evaluatie blijkt 

dat Microsoft Teams nog meer voordelen in de (samen)werking biedt. Dit krijgt in 2022 een 

vervolg. Het intranet wordt vooral gebruikt voor het delen van organisatiebrede (nieuws)berichten 

en documenten. Hierin zijn in 2021 verdere stappen gezet in combinatie met procesmanagement. 

In 2022 worden de documenten die horen bij procesmanagement verder aangevuld, zodat intranet 

eind 2022 dé informatiebron is voor het opzoeken van beleidsdocumenten, werkinstructies etc. 
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5.4 De werkorganisatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de kern van ons organogram staat onze bedoeling, samen werken aan woongeluk. De klant staat 

centraal en heeft een grote invloed op ons handelen en vormt daarom de schil om de werkorganisatie. De 

diverse teams leveren een gelijkwaardige bijdrage aan het succes van de organisatie.  

De raad van commissarissen, het bestuur en control kijken ‘van buiten naar binnen’ en de systeemwereld 

(systemen, wetgeving, procedures et cetera) ondersteunt ons, controleert en stuurt bij waar nodig. Op 

die manier zijn we als organisatie wendbaar en slagkrachtig.  

De kernwaarden dichtbij, verbonden en authentiek verbinden ons met elkaar en worden door onze 

klanten en stakeholders ook ervaren. Onze werkafspraken zijn in de volgende vijf thema’s gevat: 

• Samensturing en eigenaarschap 

• Werken als één team Antares 

• Leiderschap 

• Kaders  

• Continu verbeteren.  

 
 

  



 

_______________________________________________________________________________________________________Pagina | 34 
 

Personeel 

Eind 2021 had Antares in totaal 62 medewerkers in dienst die samen 54 fte’s invulden. De 

toename van drie medewerkers en fte’s ten opzichte van 2020 heeft te maken met tijdelijk boven 

formatief invullen van een aanstaande vacature (opzichter) en invullen vacatures na de jaargrens.  

 

Het personeelsbestand van de afgelopen vijf jaar 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Medewerkers in dienst 62 59 62 65 65 

Fte’s 54 51 54 57 57 

 

Samenstelling personeelsbestand 

2021 totaal % man vrouw 

<= 25 jaar 0 0 0 0 

26-35 jaar 13 21 6 7 

36-45 jaar 19 31 9 10 

46-55 jaar 18 29 10 8 

>55 jaar 12 19 7 5 

Totaal 62 100 32 30 

 

 
Verzuim 

 2021 2020 2019 

Verzuimpercentage 5,20 2,02 2,19 

Verzuimfrequentie 0,73 0,67 1,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ziekteverzuimnorm is 3,5% en voor de verzuimfrequentie is dat 1,5. De cijfers van 2021 zijn 

ten opzichte van 2020 licht gestegen. Het verzuim ligt boven de norm, maar de frequentie ligt er 

nog ruim onder, wat betekent dat slechts een beperkt aantal langdurig zieken het hoge 

verzuimcijfer veroorzaken. Bij slechts een enkeling van deze ‘lang-verzuimers’ is de oorzaak 

werkgerelateerd. COVID-19 heeft niet geleid tot een significante toename van het ziekteverzuim. 
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Leren en ontwikkeling 

Antares stimuleert een leven lang leren onder andere door het stimuleren van het volgen van 

opleidingen en deelnemen aan kennisnetwerken. Het reguliere opleidingsbudget wordt met name 

besteed aan collectieve trainingen (organisatiebreed of per team) en vakinhoudelijke 

(update)trainingen. Het ILO (Individueel Loopbaan Ontwikkel) -budget wordt voor andersoortige 

toekomstgerichte opleidingen ingezet. De inzet van dit budget is marginaal omdat medewerkers 

vooral nog in de eigen functie willen en kunnen ontwikkelen. 

In 2021 is ruim € 130.000 besteed aan functiegebonden opleiding en training. Dat is fors meer ten 

opzichte van € 61.850 in 2020. Deze toename is grotendeels te herleiden naar het inhalen van 

gemiste teamtrainingen vanwege corona en het overnemen van een forse studieschuld van een 

van de nieuwe collega’s. Hetzelfde geldt voor de inzet van het ILO-budget. Door corona zijn veel 

loopbaanontwikkelinitiatieven uit 2020 uitgesteld en in de loop van 2021 alsnog ingezet. Van het 

beschikbare budget is in 2021 € 9.515 besteed. 

 

Leerbedrijf 

Naast het ontwikkelen van onze eigen medewerkers, investeert Antares ook in de toekomst door 

op diverse functiegebieden stage- en afstudeerplaatsen beschikbaar te stellen voor studenten 

van het mbo en hbo/wo. In 2021 hebben we ondanks de maatregelen toch 5 studenten een 

leerplek kunnen bieden.  

Niveau stagiair/ afstudeerder 2021 2020 

Mbo 1 0 

Hbo/wo 4 0 

 

 
 

Doorkijk naar 2022    

We maken onze maatschappelijke meerwaarde, onze ambities en plannen, onze kwaliteit, onze 

organisatie als aantrekkelijke werkgever en onze resultaten zichtbaar (der dan nu) aan iedereen 

die hierbij belang heeft of gaat hebben. Hierdoor wordt (bijvoorbeeld door stakeholders) in 

toenemende mate gebruik gemaakt van deze maatschappelijke waarde en een win-winsituatie 

gecreëerd.  
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Financieel verslag 
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6. Het financiële beleid 

       
6.1 Algemeen 
 

Ondernemingsplan 2021-2024  

Het voeren van een gedegen financiële huishouding is een belangrijk strategisch speerpunt in het 

ondernemingsplan 2021-2024. Dit moet Antares in staat stellen zelfstandig de doelen uit het 

ondernemingsplan te realiseren, binnen de daarvoor opgestelde normen. Zeker in de context van 

de grote ambities die er de komende jaren liggen op het gebied van nieuwbouw, renovatie en 

energetische verbeteringen. Een gezonde financiële positie geeft continuïteit als randvoorwaarde 

voor het realiseren van de visie van Antares: samen werken aan het woongeluk van onze klanten. 

Resultaten boekjaar 2021  

Het boekjaar 2021 hebben we afgesloten met een positief resultaat van € 204,5 miljoen voor 

belastingen (2020: positief € 45,6 miljoen). Dit resultaat wordt met name behaald door een 

waardevermeerdering van ons bezit met € 191,5 miljoen (2020: € 33,5 miljoen). Dit is een direct 

gevolg van de overgang naar het waarderen van het vastgoed op basis van full-waarderen en de 

stijging van de woningprijzen in de regio. 

Het resultaat op de exploitatie van woningen steeg naar € 21,5 miljoen (2020: € 18,1 miljoen), 

met name als gevolg van lagere onderhoudskosten (€ 11,4 miljoen tegen € 14,4 miljoen in 2020), 

wat een gevolg is van vertraagde onderhoudswerkzaamheden door de coronapandemie.  

Op de verkoop van 28 woningen en 1 bedrijfspand (2020: 21 woningen) werd een positief resultaat 

behaald van € 1,3 miljoen (2020: 21 woningen tegen € 0,7 miljoen).  

Het saldo financiële baten en lasten ontwikkelde zich positief en daalde naar € 5,7 miljoen (2020: € 

6,1 miljoen). Dit is voornamelijk een gevolg van het goedkoper inkopen van vreemd vermogen in 

de vorm van leningen tegen een lagere rente. 

Scheiding DAEB- en niet-DAEB-activiteiten  

Sinds de invoering op 1 juli 2015 van de nieuwe Woningwet wordt er onderscheid gemaakt tussen 

Diensten van Algemeen Belang (DAEB) en andere activiteiten (niet-DAEB). Vanaf 1 januari 2018 is 

de administratieve scheiding van DAEB- en niet-DAEB-activiteiten in het boekhoudsysteem 

opgenomen. In deze jaarrekening is naast de integrale balans, resultatenrekening en kasstroom 

van het geheel, een exemplaar van de balans en resultatenrekening van de afzonderlijke DAEB- en 

niet-DAEB-activiteiten opgenomen.  

De komende jaren legt Antares zich ook toe op het bedienen van de zogenaamde derde doelgroep, 

klanten met een middeninkomen. Zoals geformuleerd in het ondernemingsplan 2021-2024 gaat 

Antares om die reden een aantal niet-DAEB woningen realiseren. De financiering hiervan vindt 

deels plaats vanuit de kasstromen vanuit het bestaande niet-DAEB-bezit en deels via af te sluiten 

commerciële leningen. Dit laatste vindt naar verwachting voor het eerst in 2022 plaats. 

De interne lening van € 41,0 miljoen die bij de scheiding tussen DAEB en niet-DAEB is vastgesteld 

zou, kijkende naar het aflossingsschema van 15 jaar verdeeld in drie blokken van vijf jaar, per 

ultimo 2021 € 32,25 miljoen moeten bedragen.  

Door extra aflossingen in het verleden bedraagt de interne lening per ultimo 2021 € 27,115 

miljoen. Daarmee voldoet Antares ruimschoots aan de wettelijke verplichtingen op dat terrein. Om 

deze reden heeft in 2021 geen aflossing plaatsgevonden op de interne lening. 
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Marktwaarde en beleidswaarde 

Op grond van de Woningwet dienen corporaties voor de jaarrekening het vastgoed in exploitatie te 

waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Deze wijze van waarderen maakt het 

inzichtelijk wat het bezit in potentie op de markt waard is.  

Woningcorporaties hebben twee mogelijkheden voor de ondersteuning bij dit waarderingsproces. 

Zo wordt jaarlijks een waarderingshandboek uitgegeven, wat dient als basis voor de handmatige 

berekening van de marktwaarde. Daarnaast kan het vastgoed in exploitatie worden gewaardeerd 

door een externe taxateur, het zogenaamde full-waarderen.   

Antares heeft voor de jaarrekening 2021 voor het eerst het vastgoed laten waarderen op basis van 

het principe van full-waarderen, terwijl de jaren daarvoor altijd is gewaardeerd volgens het 

waarderingshandboek. Het effect van de verandering van waarderingsmethodiek is groot, wat tot 

uiting komt in een fors hogere marktwaarde en een fors hogere beleidswaarde. Dat maakt de 

vergelijking met 2020 lastiger. In de jaarrekening wordt, in afstemming met de controlerend 

accountant, deze verandering toegelicht als een schattingswijziging. 

De marktwaarde en beleidswaarde in de jaarrekening 2021 liggen, zoals berekend op basis van 

full-waarderen, fors hoger dan de forecast 2021 in de meerjarenbegroting 2022-2026. Dit omdat er 

in de meerjarenbegroting 2022-2026, en dus ook de forecast 2021, is gerekend met het 

waarderingshandboek. Op korte termijn wordt de meerjarenbegroting 2022-2026 herrekend met 

de werkelijke markt- en beleidswaarden per ultimo 2021 om het effect van het full-waarderen in 

beeld te krijgen en om de meerjarenbegroting 2022-2026 beter te laten aansluiten op de 

werkelijkheid.   

Door de maatschappelijke rol van Antares bieden we het bezit niet aan op de markt, maar blijft dit 

verhuren aan onze doelgroep: doorexploiteren in plaats van uitponden. Het eigen beleid van 

Antares vertaalt zich in de beleidswaarde van het bezit. Deze is eveneens in de jaarrekening 

opgenomen.  

 

Waterval 

De afwijkingen ten opzichte van de marktwaarde zijn toegelicht volgens de zogenaamde waterval 

zoals geschetst in onderstaande afbeelding. Het verschil tussen de marktwaarde en beleidswaarde 

is in feite de maatschappelijke bijdrage die een woningcorporatie doet, een vorm van 

maatschappelijk dividend. 
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6.2 Beleidsmatige beschouwing 

 

Ontwikkeling van de marktwaarde 

Het jaar 2021 kenmerkt zich, gelijk aan voorgaande jaren, door een sterke vraaggedreven 

woningmarkt. Zowel in de koop- als in de huurmarkt is een grote vraag naar woningen, met een 

fors woningtekort op macroniveau in Nederland.  

Voor de vastgoedportefeuille van Antares heeft deze trend geleid tot een verdere stijging van de 

marktwaarde in verhuurde staat. De marktwaarde van de vastgoedportefeuille is in 2021 met € 

206 miljoen toegenomen naar een totale waarde van € 950,2 miljoen (2020: € 744,2 miljoen). Dit 

betreft een waardegroei van 27,7%. 

Als de marktwaarde voor de jaarrekening 2021 was berekend op basis van het nieuwe 

waarderingshandboek, dan was de totale marktwaarde uitgekomen op € 774,4 miljoen, oftewel een 

stijging van € 30,2 miljoen ten opzichte van de jaarrekening 2020, een stijging van 4,1%. 

De stijging van de marktwaarde ultimo 2021 op basis van full-waarderen bedraagt zodoende € 

175,8 miljoen (22,7%) in vergelijking met de marktwaarde ultimo 2021 op basis van het 

handboek. 

De belangrijkste stijging van de marktwaarde is een direct gevolg van de overgang van het 

waarderingshandboek naar het full-waarderen. In de onderstaande tabel is dat met name zichtbaar 

bij het onderdeel ‘subtotaal parameteraanpassingen marktontwikkelingen’ en meer specifiek in de 

stijging van de leegwaarde (+ 32,9%). 

Andere oorzaken voor de stijging van de marktwaarde zijn de stijging van de WOZ-waarde met 

3,4% (ultimo 2021 € 853,2 miljoen tegen € 824,9 miljoen ultimo 2020), de aanpassing van de 

parameter ‘disconteringsvoet’ en de ingerekende verhuurderheffing als gevolg van de lagere 

voorgeschreven percentages.  

De stijging van het gemiddelde instandhoudings- en mutatieonderhoud en de verhoging van de 

overdrachtsbelasting naar 9% zorgden voor een beperkt dempend effect op de marktwaarde. 

Mutaties marktwaarde *€ 1.000 

DAEB 

Niet-

DAEB Totaal 

Marktwaarde 2020 665.675 78.509 744.184 

Subtotaal voorraadmutaties 2.280 -548 1.732 

Subtotaal mutatie vastgoedgegevens 7.072 883 7.956 

Subtotaal methodische wijzigingen handboek en 

software 

-17.910 -1.635 -19.545 

Subtotaal parameteraanpassingen validatie handboek 10.412 1.141 11.553 

Subtotaal parameteraanpassingen marktontwikkelingen 187.325 16.992 204.316 

Marktwaarde 2021 854.855 95.341 950.196 

Percentage marktwaarde 2021 t.o.v. 2020 128,4% 121,4% 127,7% 

 

Een deel van het DAEB-vastgoed, met name het maatschappelijk onroerend goed en het 

zorgvastgoed, werd altijd al gewaardeerd op basis van full-waarderen. Dit geldt ook voor het 

bedrijfsonroerendgoed goed in de niet-DAEB-tak. 
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Ontwikkeling van de beleidswaarde 

De Aw (Autoriteit woningcorporaties) en het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) hebben in 

het kader van het nieuwe integrale toezichtkader besloten om met ingang van het boekjaar 2018 

de bedrijfswaarde te vervangen door de beleidswaarde.  

De beleidswaarde vormt een onderdeel van het verticale toezichtmodel van de Aw en het WSW dat 

is ontwikkeld om het risicoraamwerk in de corporatiesector te versterken en de administratieve 

lasten te verminderen. In de loop van 2020 is dit proces afgerond en is het nieuwe normenkader 

definitief geworden.  

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting maakt Antares op diverse onderdelen eigen 

beleidskeuzes en inschattingen. In het bijzonder zijn deze van invloed op de beleidswaarde van het 

vastgoed in exploitatie. Deze beleidskeuzes maken het verschil tussen een sociale 

woningcorporatie en een commerciële belegger. 

In 2021 is de beleidswaarde van de portefeuille gestegen met 35,9% naar ruim € 483 miljoen 

(ultimo 2020: € 355,4 miljoen). Ook hier is het effect van de overgang van het handmatig 

waarderen naar het full-waarderen goed zichtbaar, met name in het ‘subtotaalwijzigingen 

waarderingsparameters marktwaarde’. 

Mutaties beleidswaarde *€ 1.000 DAEB Niet-DAEB Totaal 

Beleidswaarde 2020 297.228 58.180 355.408 

Af: beleidswaarde 2020 niet-woningen -27.251 -12.016 -39.266 

Beleidswaarde 2020 woningen 269.977 46.164 316.142 

Subtotaal voorraadmutaties woningen 2.710 -921 1.789 

Subtotaal mutatie vastgoedgegevens -2.852 -306 -3.159 

Subtotaal wijzigingen waarderingsparameters 

marktwaarde 

100.727 14.843 115.570 

Subtotaal wijzigingen waarderingsparameters 

beleidswaarde 

10.237 -196 10.041 

Beleidswaarde 2021 woningen 380.799 59.584 440.383 

Bij: beleidswaarde 2021 niet-woningen 27.436 15.207 42.643 

Beleidswaarde 2021 408.235 74.791 483.026 

Percentage beleidswaarde 2020 t.o.v. 2019 137,4% 128,6% 135,9% 

 

Andere oorzaken voor de stijging zijn de aanpassing van de parameter ‘disconteringsvoet’, de 

ingerekende verhuurderheffing als gevolg van de lagere voorgeschreven percentages en de 

gedaalde onderhoudsnorm van woningen.  

Een licht negatief effect heeft de daling van de gemiddelde streefhuur naar € 627 (2020: € 631) en 

de iets gedaalde gemiddelde contracthuur naar € 584 (2020: € 587). Ook de gestegen WOZ-

waarde geeft een grotere afslag omdat hier een directe lijn ligt naar de verhuurderheffing: een 

hogere WOZ leidt tot een hogere verhuurderheffing. 

 

Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde  

Overeenkomstig de regelgeving zijn er ultimo 2021 vergelijkende cijfers over het jaar 2020 

opgenomen zodat de ontwikkeling in de beleidswaarde kan worden toegelicht. 

Het verschil tussen de beleidswaarde van het DAEB-bezit en het niet-DAEB-bezit en de 

marktwaarde van dit bezit bedraagt ultimo 2021 € 467,2 miljoen (2020: € 388,8 miljoen).  

Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2020 bestaat uit de volgende 

onderdelen, ook wel de ‘waterval’ genoemd:  
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*€ 1.000 2021 2020 

Marktwaarde 950.196 744.184 

Beschikbaarheid 18.337 -46.371 

Betaalbaarheid -270.759 -145.269 

Kwaliteit -158.591 -159.693 

Beheer -56.157 -37.443 

Beleidswaarde 483.026 355.408 

Verschil marktwaarde - beleidswaarde 467.170 388.776 

 

Dit impliceert dat bijna € 467,2 miljoen (2020: € 388,8 miljoen) van het totale eigen vermogen 

niet of pas op zeer lange termijn realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van de marktwaarde en 

(met name) de beleidswaarde, is dit bedrag aan fluctuaties onderhevig. 
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6.3 Financiële sturing 

De afgelopen jaren hebben de Aw en het WSW een gezamenlijk beoordelingskader ontwikkeld, wat in 

2020 definitief is geworden. Dit normenkader bestaat uit de onderdelen financiële continuïteit, het 

bedrijfsmodel en de governance & organisatie. 

Voor de financiële sturing is het van belang dat wij blijven voldoen aan de minimaal geldende ratio’s die 

van toepassing zijn op het gebied van liquiditeit, vermogen en onderpand. Wij moeten continu voldoen 

aan de minimale normen en de financiële ratio’s zoals de Aw en het WSW die hanteren.  

 

Antares hanteert het onderstaande normenkader, dat veelal gelijk is aan de normgrenzen zoals gesteld 

door Aw en WSW. Voor de ICR en de solvabiliteit hanteert Antares intern een andere (lees: hogere) 

norm. In de onderstaande tabel is in die gevallen de norm van Aw en WSW tussen haakjes weergegeven. 

 DAEB Niet-DAEB Onderpand WSW 

Continuïteitsratio’s    

Interest Coverage Ratio (ICR) > 1,5 (> 1,4) > 1,8  

Loan-To-Value (LTV) 

(beleidswaarde) 

< 85% < 75%  

Solvabiliteit (beleidswaarde) > 20% (> 15%) > 40%  

Disontinuïteitsratio’s    

Dekkingsratio (marktwaarde) < 70% < 70%  

Onderpandsratio   < 70% 

Rendementsratio’s    

Direct rendement 3,00% 4,00%  

Indirect rendement 1,00% 1,50%  

 

Rentedekkingsgraad (ICR) 

De Interest Coverage Ratio (ook wel rentedekkingsgraad of renteverdiencapaciteit genoemd) geeft 

aan of de corporatie op korte en middellange termijn voldoende operationele kasstromen genereert 

om aan de rentebetalingsverplichtingen te voldoen. 

De Aw en het WSW beschouwen een ICR van 1,4 of hoger als een gezonde buffer voor het DAEB-

bezit. Antares heeft zoals hierboven aangegeven de norm op 1,5 gesteld. Voor het niet-DAEB-bezit 

is deze norm 1,8. Dit betekent dat de rentelasten met 40% respectievelijk 80% mogen stijgen om 

uit de lopende exploitaties nog aan alle rentebetalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Er is dan 

nog voldoende ruimte om onverwachte tegenvallers op te vangen.  

Volgens deze berekeningswijze komt de ICR van Antares over 2021 uit op 3,36 voor het DAEB-

bezit en 3,28 voor het niet-DAEB-bezit. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan het normenkader. 

De opvallende dip in de ontwikkeling van de ICR voor niet-DAEB is een gevolg van de geplande 

forse investeringen in de periode 2022-2024, onderdeel van het ondernemingsplan 2021-2024 van 

Antares. 

Onze gerealiseerde ratio’s 2020 en 2021 en de geprognosticeerde ratio’s uit de meerjarenbegroting 

2022-2026 zien er als volgt uit: 
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Loan To Value (LTV) 

De Loan To Value meet in hoeverre de lange termijn verdiencapaciteit van de vastgoedportefeuille 

in exploitatie (de kasstroomgenererende capaciteit tegen beleidswaarde) in een gezonde 

verhouding staat tot de schuldpositie (het vreemde vermogen). Anders gezegd, de LTV maakt 

inzichtelijk hoeveel geld er geleend is ten opzichte van de beleidswaarde van het vastgoed.  

De beleidswaarde dient gebaseerd te zijn op de marktwaarde, onder aftrek van het effect van 

doorexploiteren van woningen tegen betaalbare huren en de kwaliteit en beheerkosten van de 

corporatie zelf: de al eerdergenoemde waterval. 

Voor de schuldpositie wordt bij de DAEB-tak gekeken naar zowel de bruto- als de netto-

schuldpositie. Dat betekent dat de omvang van leningen wordt gecorrigeerd met interne leningen 

aan de niet-DAEB-tak. De schuld in de DAEB-tak mag maximaal 85% van de beleidswaarde 

bedragen; in de niet-DAEB-tak 75%.  

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de leningenportefeuille aan, met daarin de 

werkelijke cijfers van de jaren 2020 en 2021 en de begrote cijfers voor de jaren 2022 tot en met 

2026, voortkomende uit de meerjarenbegroting 2022-2025. Deze meerjarenbegroting is gebaseerd 

op een forecast van 2021, waarbij geconstateerd kan worden dat de werkelijke cijfers over 2021 

fors afwijken van deze forecast, met name waar het de waardeontwikkeling betreft van het 

vastgoed. Dit is een gevolg van de overgang op de methodiek van full-waarderen. 

 

Overzicht van de omvang van de leningenportefeuille: 

x € 1.000 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Saldo ultimo DAEB 208.827 212.848 229.286 246.391 257.389 263.877 271.112 

Saldo ultimo niet-

DAEB 

0 0 5.707 14.323 14.034 14.433 15.717 

Saldo ultimo bruto 208.827 212.848 234.993 260.714 271.423 278.310 286.829 

Interne lening 27.115 27.115 27.115 27.115 22.365 18.365 15.165 

Saldo ultimo netto 181.712 185.733 207.878 233.599 249.058 259.945 271.664 
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Ontwikkeling van beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie: 

x € 1.000 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

DAEB 297.228 408.235 324.363 331.047 340.183 346.786 353.654 

niet-DAEB 58.180 74.791 60.534 65.191 64.563 64.195 63.829 

Totaal 355.408 483.026 384.897 396.238 404.746 410.981 417.483 

 

Volgens deze berekeningswijze komt de LTV van Antares over 2021 uit op 47,5% voor het DAEB-

bezit en 36,3% voor het niet-DAEB-bezit. Dit is met name een gevolg van de gestegen 

beleidswaarde van het bezit door de overgang naar full-waarderen. Daarbij is schuldpositie maar 

beperkt gegroeid. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan het normenkader. 

Onze gerealiseerde ratio’s 2020 en 2021 en de geprognosticeerde ratio’s uit de meerjarenbegroting 

2022-2026 zien er als volgt uit: 

 

Solvabiliteit 

De solvabiliteit geeft inzicht in de vermogenspositie, rekening houdende met ons eigen beleid. 

Vandaar dat bij de solvabiliteit wordt uitgegaan van het eigen vermogen en het balanstotaal op 

basis van beleidswaarde. De solvabiliteit is de buffer tussen de waarde van het bezit bij uitvoering 

van het eigen beleid en de omvang van de schuldpositie; de verhouding tussen het vreemd 

vermogen en het eigen vermogen van Antares.  

Voor het DAEB-bezit wordt door Antares een minimale solvabiliteit gehanteerd van 20%, die 5% 

boven de norm van de Aw en het WSW ligt. Dit houdt in dat Antares voor wat betreft het DAEB-

bezit voor minimaal 20% is gefinancierd uit het eigen vermogen. Voor het niet-DAEB bezit geldt 

een minimale solvabiliteit van 40%. 

Volgens deze berekeningswijze komt de solvabiliteit van Antares over 2021 uit op 54,2% voor het 

DAEB-bezit en 68,4% voor het niet-DAEB-bezit. Dit is met name een gevolg van de gestegen 

beleidswaarde van het bezit door de overgang naar full-waarderen. Hiermee wordt ruimschoots 

voldaan aan het normenkader. 
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Onze gerealiseerde ratio’s 2020 en 2021 en de geprognosticeerde ratio’s uit de meerjarenbegroting 

2022-2026 zien er als volgt uit: 

 

 

 

Dekkingsratio 

De dekkingsratio (op basis van marktwaarde) geeft de verhouding van de schuld en de waarde van 

het onderpand weer. De waarde van het onderpand wordt daarbij bepaald op basis van de 

marktwaarde in verhuurde staat.  

Deze ratio is relevant in geval van een slechte financiële positie en dreigende discontinuïteit. De 

dekkingsratio is bedoeld om te kijken of het onderpand (de woningen) in geval van financiële 

problemen voldoende waarde is om de schulden van Antares af te lossen. Maximaal mag deze 

dekkingsratio 70% bedragen.  

Volgens deze berekeningswijze komt de dekkingsratio van Antares over 2021 uit op 30,8% voor 

het DAEB-bezit en 28,4% voor het niet-DAEB-bezit. Dit is met name een gevolg van de gestegen 

marktwaarde van het bezit door de overgang naar full-waarderen. Hiermee wordt ruimschoots 

voldaan aan het normenkader. 

Onze gerealiseerde ratio’s 2020 en 2021 en de geprognosticeerde ratio’s uit de meerjarenbegroting 

2022-2026 zien er als volgt uit: 
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Onderpandratio 

De onderpandratio geeft aan of in geval van discontinuïteit de (markt)waarde van het onderpand in 

verhuurde staat voldoende is om de geborgde schuldpositie af te lossen. Deze ratio is enkel 

relevant in geval van een slechte financiële positie en dreigende discontinuïteit. Maximaal mag de 

onderpandratio 70% bedragen.  

Volgens deze berekeningswijze komt de onderpandratio van Antares over 2021 uit op 29,8%. Dit 

is met name een gevolg van de gestegen marktwaarde van het bezit door de overgang naar full-

waarderen. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan het normenkader.  

Onze gerealiseerde ratio’s 2020 en 2021 en de geprognosticeerde ratio’s uit de meerjarenbegroting 

2021-2025 zien er als volgt uit: 
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6.4 Treasury 

In 2021 is een nieuw obligobeleid geïntroduceerd, Daarbij is naast een jaarlijks obligo, door het 

WSW een gecommitteerde obligoverplichting gevraagd, waarbij wordt voorzien in de 

zekerheidstelling. Daarnaast is de gemeentelijke achtervang anders ingericht. Dit op basis van een 

nieuw vastgesteld reglement van deelneming per 1 juli 2021.  

Om de overgang naar het nieuwe obligobeleid te realiseren, heeft Antares de aan het WSW 

verstrekte volmacht geüpdatet en de nieuwe leningdocumentatie ingevoerd. Daarnaast heeft 

Antares een gecommitteerde obligolening aangetrokken van € 5,4 miljoen, zijnde 2,6% van het 

schuldrestant van de geborgde leningen per ultimo 2020. 

Het jaarlijkse obligo is gemaximeerd op 0,33% van het geborgde volume aan leningen per ultimo 

jaar. 

 

Geleend geld 

Ultimo 2021 bedroeg de omvang van de leningenportefeuille € 212,8 miljoen (€ 208,8 miljoen per 

ultimo 2020), oftewel een groei van € 4,0 miljoen. Het WSW heeft een borging afgegeven van  

€ 214,8 miljoen, waarvan € 2 miljoen nog niet is opgenomen via de roll-over-leningen. 

Dit bedrag is als volgt te specificeren: 

• Nieuw verstrekte leningen  + € 12,0 miljoen 

• Reguliere en eindaflossingen  - € 8,0 miljoen 

 

Nieuwe leningen 

In het afgelopen jaar zijn de volgende nieuwe leningen aangetrokken voor een totaalbedrag van  

€ 12,0 miljoen.  

Transactievoorstellen 

Nummer Omschrijving Status Datum 

2021-03 Aantrekken van fixe lening van € 5,0 miljoen  Uitgevoerd 03-05-2021 

2021-04 Aantrekken van roll-over-lening met variabele 

hoofdsom van € 5,0 miljoen  

Uitgevoerd 01-10-2021 

2021-xx Aantrekken van fixe Vestia-lening van € 2,0 miljoen  Uitgevoerd 21-12-2021 

 

Door de focus in het ondernemingsplan op meer nieuwbouw gecombineerd met het verder 

verduurzamen van het bezit nemen de beoogde investeringen toe en lopen de leningen op naar 

bruto € 287 miljoen ultimo 2026 volgens de meerjarenbegroting 2022-2026. 

 

Vestia 

Eind 2021 heeft een leningruil plaatsgevonden met de stichting Vestia in het kader van de 

sectorbrede oplossing voor de problematiek binnen Vestia. De bijdrage bestond uit het aantrekken 

van een nieuwe door het WSW geborgde geldlening (€ 2,0 miljoen; 0,535%) en het vervolgens 

ruilen van deze lening voor een eveneens geborgde lening met gelijke hoofdsom, maar met een 

hoger rentepercentage (4,86%) met een nominale waarde van € 5,1 miljoen. Het verschil (€ 3,1 

miljoen), agio genoemd, wordt in de balans opgenomen onder de langlopende schulden en valt in 

de komende 40 jaar vrij via de methode van de effectieve rente. 
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Het borgingsplafond 

Onderdeel van het risicobeoordelingsmodel van het WSW is het afgeven van een borgingsplafond 

voor de aangesloten corporaties. Een corporatie kan geen leningen met WSW-borging aantrekken 

als daardoor het totaalsaldo van de uitstaande geborgde leningen het toegekende borgingsplafond 

overschrijdt. Wil een corporatie een lening aantrekken waarbij het borgingsplafond wordt 

overschreden, dan moet vooraf een verzoek worden ingediend bij het WSW om dit plafond te 

verhogen. 

Bij het aantrekken van geborgde leningen binnen het borgingsplafond mag de stortingsdatum 

maximaal zes maanden in de toekomst liggen. Voor alle leningen geldt dat het WSW alleen borging 

verstrekt als de gemeente hiervoor gemeentelijke achtervang/garantie verstrekt. 

Voor WSW is Antares een corporatie met een laag tot gemiddeld risicoprofiel. De in 2021 

uitgevoerde risicobeoordeling geeft geen aanleiding om het risicoprofiel bij te stellen. 

De hoogte van het borgingsplafond voor een woningcorporatie stelt het WSW vast aan de hand van 

de financieringsbehoefte voor de komende drie jaar, uitgaande van de meerjarenbegroting. Aan de 

hand van de dPi 2020 is het onderstaande borgingsplafond in mei 2021 afgegeven voor een 

periode van twee jaar: 2021 en 2022. De borgingsruimte voor 2023 wordt beoordeeld in 2022 op 

basis van de dPi 2021. Dit omwille van de toenemende onvoorspelbaarheid en onzekerheid in de 

geprognosticeerde kasstromen van woningcorporaties en een verhoogd risico voor het borgstelsel. 

Overzicht borgingsplafond 

 2021 2022 2023 

Getrokken leningportefeuille 

WSW per 31 december 2020* 

€ 208.827.000   

Financieringsbehoefte DAEB € 20.857.000 € 16.119.000 € 12.801.000 

Interne financieringsbronnen € -12.396.000 € -11.616.000 € -10.918.000 

Correctie € 0 € 0 € -1.883.000 

Borgingsplafond € 0   

Borgingsplafond ultimo jaar € 217.288.000 € 221.791.000 € 221.791.000 

*Variabele hoofdsomleningen zijn in dit bedrag opgenomen voor de volledige hoofdsom.  

 

Derivatenpositie 

Ultimo 2021 loopt er nog een renteswap bij de BNG. De totale negatieve marktwaarde bedraagt 

ultimo 2021 € 7,2 miljoen volgens de opgave van BNG. Op de swap is geen 

marktwaardeverrekening van toepassing; ook is er geen breakclausule. Hiermee loopt Antares 

geen direct liquiditeitsrisico op deze swap.  

De marktwaardeberekening bevat een voor BNG Bank verplichte correctie uit hoofde van de 

Bilateral Value Adjustment. Daardoor kan de gerapporteerde waarde afwijken van het bedrag dat 

zou moeten worden afgerekend bij afkoop van het derivatencontract. Bilateral Value Adjustment 

(BVA) is een correctie op de waarde van een derivaat vanwege de kans op default van een van de 

partijen in het contract. 

Door deze correctie wijkt de door BNG berekende marktwaarde iets af van de marktwaarde die 

Thesor heeft berekend. Thesor gaat uit van een totale negatieve marktwaarde van € 7,3 miljoen. 
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6.5 De ontwikkeling van het resultaat 

x € 1.000 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Exploitatie 

vastgoedportefeuille 

18.145 21.477 18.334 16.222 18.838 18.821 20.632 

Overige (organisatie) 

kosten en leefbaarheid 

-711 -3.955      

Verkoop vastgoed 728 1.264 1.358 1.102 1.284 1.196 1.066 

Waarderveranderingen 33.529 191.478 -1.998 -4.875 -3.031 118 -121 

Saldo financiële baten en 

lasten 

-6.069 -5.748 -5.340 -5.200 -5.203 -5.312 -5.375 

Resultaat voor belastingen 45.622 204.516 12.354 7.248 11.889 14.823 16.203 

Belastingen -6.877 -239 -3.402 -2.935 -3.632 -3.527 -3.941 

Resultaat na belastingen 38.745 204.278 8.952 4.314 8.257 11.295 12.263 

 

De bovenstaande tabel geeft de ontwikkeling van het resultaat aan, met daarin de werkelijke cijfers van 

de jaren 2020 en 2021 en de begrote cijfers voor de jaren 2022 tot en met 2026, voortkomende uit de 

meerjarenbegroting 2022-2026. Deze meerjarenbegroting is gebaseerd op een forecast van 2021. 

 

Toelichting op de resultatenrekening 

Het doel van de functionele indeling is inzicht geven in de opbrengsten en kosten per activiteit. 

De opbrengsten zijn direct toegerekend aan een van deze activiteiten. De directe kosten die 

toerekenbaar zijn aan een activiteit worden direct toegerekend. De indirecte kosten worden 

verdeeld op basis van de directe kosten via een verdeelstaat. We zien dat op langere termijn het 

resultaat vooral beïnvloed wordt door de marktwaardeontwikkeling van het vastgoed. Deze 

waardeontwikkeling wordt voor de woningen modelmatig bepaald aan de hand van het handboek 

en voor het BOG en MOG door full-versie taxatie. In 2021 wordt bekeken of ook de 

waardebepaling van de woningen in de toekomst plaatsvindt op basis van full-versie taxatie. 

Treasurydashboard uitgangspunten 

Datum marktwaarde 31-12-2021 

Datum rentecurve 31-12-2021 

Portefeuille-informatie Swaps 

Uitstaande hoofdsom -10.000.000 

  

Marktwaarde -7.303.548 

Opgelopen rente -147.417 

Marktwaarde bij 1% rentedaling -10.213.769 

Marktwaarde bij 2% rentedaling -13.750.556 

Markwaarde op basis van 1%-curve -6.004.278 

  

Gemiddelde vaste rente 4,280% 

Duration 14,90 

Gemiddelde looptijd 19,67 
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6.6 De ontwikkeling van de balans 

Activa x € 

1.000 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

DAEB-

vastgoed  

665.675 854.855 638.180 659.987 683.381 703.354 723.797 

Niet-

DAEB-

vastgoed  

78.509 95.341 75.353 82.189 82.280 82.731 83.174 

Totale 

marktwa

arde 

744.184 950.196 713.533 742.146 765.661 786.085 806.971 

Overige 

vaste 

activa 

10.764 12.109 12.089 8.740 6.690 6.196 5.980 

Vlottende 

activa 

5.357 9.351 3.470 7.419 4.564 2.664 2.670 

Totale 

activa 

760.305 971.656 729.092 758.334 776.915 794.945 815.621 

        

Passiva x 

€ 1.000 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Eigen 

vermogen 

540.521 744.799 488.104 492.417 500.674 511.969 524.230 

Voorzienin

gen 

5.233 4.284 1.358 43 0 0 87 

Langlopen

de 

schulden 

204.618 213.797 224.860 250.206 270.726 272.409 280.707 

Kortlopend

e schulden 

9.933 8.776 14.771 15.668 5.515 10.567 10.597 

Totale 

passiva 

760.305 971.656 729.092 758.334 776.915 794.945 815.621 

 

De bovenstaande tabel geeft de ontwikkeling van de balans aan, met daarin de werkelijke cijfers van de 

jaren 2020 en 2021 en de begrote cijfers voor de jaren 2022 tot en met 2026, voortkomende uit de 

meerjarenbegroting 2022-2026. Deze meerjarenbegroting is gebaseerd op een forecast van 2021.  

 

Toelichting op de balans  

Door de forse marktwaardestijging van het totale vastgoed in exploitatie neemt het balanstotaal 

fors toe. Dit is met name een gevolg van de overgang naar het full-waarderen van het vastgoed, 

gecombineerd met de oplopende prijzen van onroerend goed. De marktwaarde geeft in feite het 

verdienpotentieel van de corporatie weer.  

De waardering van het vastgoed is wel van grote invloed op het resultaat en het vermogen. 

Daarbij moet worden aangegeven dat deze waardering nooit wordt gerealiseerd. De corporatie 

blijft altijd het grootste gedeelte van het bezit doorexploiteren en niet uitponden.  
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6.7 Belastingen 

 

Vennootschapsbelasting 

Boekjaar 2018 en eerder 

• Door de Belastingdienst zijn de aanslagen vennootschapsbelasting tot en met het boekjaar 2018 

definitief vastgesteld. Wel heeft de Belastingdienst voorbehoud gemaakt voor de opgevoerde 

onderhoudsvoorziening, die per ultimo 2018 € 24,4 miljoen bedraagt.  

• Het saldo nog te verrekenen verliezen bedraagt ultimo 2018 € 4,2 miljoen.    

• Medio maart 2021 heeft Antares een nieuw bezwaar ingediend tegen de definitieve aanslag 2018. 

Het bezwaar heeft twee gronden: Antares wenst de verwerking van de heffingsvermindering 

verhuurderheffing te wijzigen in verband met een recentelijk gepubliceerde conclusie van 

Advocaat-Generaal Wattel en wenst ultimo 2018 een voorziening te vormen voor zijn 

obligoverplichting die verband houdt met de schuld van Humanitas en WSG die het WSW moet 

afwikkelen. Dit bezwaar is lopende. Tot op heden is er geen officiële reactie ontvangen vanuit de 

Belastingdienst op dit bewaar. 

Boekjaar 2019  

• Vanaf 1 januari 2019 is de ATAD van toepassing, waardoor betaalde rente beperkt aftrekbaar is.  

• De definitieve aangifte over het boekjaar 2019 komt uit op een resultaat van € 6,4 miljoen, minus 

€ 0,5 miljoen aan te verrekenen verliezen, wat leidt tot een verschuldigde belasting van  

€ 1,5 miljoen.  

• De onderhoudsvoorziening is per ultimo 2019 opgelopen naar € 28,0 miljoen 

• Het saldo aan nog te verrekenen verliezen bedraagt ultimo 2019 € 3,6 miljoen.  

• In deze aangifte 2019 is de gewenste fiscale afwaardering van € 8,6 miljoen op het project ‘Paul 

Guillaumestraat’ niet meegenomen. Dit door een verschil van inzicht met de Belastingdienst of hier 

sprake is van een gemengd project. Antares neemt met deze keuze een voorzichtig standpunt in 

over de eventueel te betalen belastingrente. Gesprekken met de Belastingdienst over deze casus 

zijn lopende. 

Boekjaar 2020 

• In januari 2020 is een voorlopige aanslag 2020 van de Belastingdienst ontvangen voor een bedrag 

van ruim € 2,3 miljoen, uitgaande van een fiscaal resultaat van € 9,3 miljoen. Dit bedrag is in het 

voorjaar van 2020 betaald, onder aftrek van 1,5% betalingskorting. 

• De aangifte over het boekjaar 2020 komt uit op een resultaat van € 8,7 miljoen, minus € 0,7 

miljoen aan te verrekenen verliezen, een belastbaar bedrag van € 8,0 miljoen. Dat leidt tot een 

verschuldigde belasting van € 2,0 miljoen. 

•  De onderhoudsvoorziening is per ultimo 2020 opgelopen naar € 31,4 miljoen. 

• Het saldo nog te verrekenen verliezen bedraagt ultimo 2020 € 2,9 miljoen. 

Boekjaar 2021 

• In januari 2021 is een voorlopige aanslag ontvangen voor een bedrag van ruim € 2,4 miljoen, 

uitgaande van een verwacht fiscaal resultaat van € 9,7 miljoen. Dit bedrag is in het voorjaar van 

2021 betaald, met een kleine betalingskorting.  

• De berekende fiscale positie 2021 is medio 2022 uitgekomen op een resultaat van € 4,2 miljoen 

met een verschuldigde belasting van € 0,9 miljoen. In het resultaat is een bedrag van € 0,3 

miljoen aan te verrekenen verliezen opgenomen.  

• De onderhoudsvoorziening is ultimo 2021 opgelopen naar € 35,1 miljoen.  

• Het saldo nog te verrekenen verliezen bedraagt ultimo 2021 € 2,6 miljoen. 
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Verhuurderheffing 

De verhuurderheffing is een voorgeschreven percentage van de WOZ-waarde van alle zelfstandige 

wooneenheden, waarbij de WOZ-waarde is afgetopt op een maximum. 

Boekjaar 2021 

• Tijdens Prinsjesdag 2020 is aangegeven dat de woningcorporaties 200 miljoen euro korting krijgen 

op de verhuurderheffing 2021 ter compensatie van de aangekondigde huurverlaging en 

huurbevriezing. Als gevolg hiervan is het percentage 2021 verlaagd van 0,562% naar 0,526%.  

• De aangifte verhuurderheffing 2021 is medio september 2021 ingediend en het verschuldigde 

bedrag (€ 4,0 miljoen) is voor 1 oktober 2020 betaald. 

Boekjaar 2022 

• Tijdens Prinsjesdag 2021 is aangegeven dat het tarief verhuurheffing met 0,042% daalt naar 

0,485% voor 2022. Om daarnaast compensatie te bieden voor de aangescherpte 

renteaftrekbeperking (ATAD) en vanwege algemene tariefsverlaging (Motie-Hermans) is het tarief 

verhuurderheffing verder verlaagd tot 0,332% voor 2022. 

• Per 1 januari 2023 wordt de verhuurderheffing afgeschaft. Welke condities en voorwaarden daar 

exact aan gekoppeld zijn is nog niet duidelijk.  

 

Overdrachtsbelasting 

De overheid heft de overdrachtsbelasting bij de koper van onroerend goed. Koopt een huurder een 

woning, dan betaalt deze 2% overdrachtsbelasting.  

Bij koop van woningen die niet als hoofdverblijf worden gebruikt of bij de koop van niet-woningen 

wordt vanaf 1 januari 2021 een tarief van 8% gehanteerd. Per 1 januari 2022 wordt dit percentage 

verhoogd naar 9%. 

 

BTW 

Sinds 1 januari 2019 bedraagt het lage btw-tarief 9%. Het hoge btw-tarief is 21%.  
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Bestuursverslag 
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7. Bestuursverslag 

      
 

Personalia, nevenfuncties en onverenigbaarheden  
directeur-bestuurder 

De heer P.J.C.W (Paul) Stelder, vanaf 1 mei 2004 actief als directeur-bestuurder, heeft eind 

2021 het voornemen uitgesproken om in 2022 zijn functie neer te leggen. Hij valt in het 

overgangsrecht van de benoemingstermijnen. Als onderdeel van de permanente educatie van de 

corporatiebestuurders heeft hij door de coronapandemie in het afgelopen jaar maar 3 PE-punten 

behaald. Sinds 2021 bekleedt hij geen nevenfuncties meer. De heer Stelder heeft aangegeven dat 

hij in 2022 met vervroegd pensioen wil gaan.  

 

Good Governance 

Om te waarborgen dat we voldoen aan de Woningwet en de principes van de governancecode, 

hanteren we een management-control-framework. Via een planning-en-control-cyclus borgen we 

dat de statuten en reglementen en de processen aan de standaarden voldoen en op tijd worden 

herijkt. In 2021 zijn onder andere het bestuursreglement en de gedragscode geactualiseerd en het 

beleid risicomanagement vastgesteld. Naar aanleiding van de Woningwet 2021 worden in 2022 

onder anderen de statuten, de reglementen bestuur, auditcommissie, selectie- en 

remuneratiecommissie en het reglement financieel beleid en beheer gereviewd. Ook staan er nog 

meer reviews op de planning.  

 

Gedragscode 

Integriteit en een belangrijk en waardevol goed. Daarbij zijn kaders maar ook bewustwording heel 

belangrijk. We hanteren een gedragscode en een Speak-up-meldregeling. De gedragscode is in 2021 

vernieuwd en het bewustwordingsprogramma krijgt in 2022 een vervolg.   

Afgelopen jaar zijn er geen meldingen geweest waar de directeur-bestuurder met tegenstrijdigheden 

in besluitvorming te maken heeft gehad.  

 

COVID-19 

Ook in 2021 heeft COVID-19 ons dagelijks leven bepaald. Via actief crisismanagement hebben 

we telkens op de ontwikkeling geanticipeerd. De uitkomsten van dit overleg zijn nog dezelfde dag 

met de medewerkers gedeeld. In lijn met richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse overheid is 

ervoor gekozen dat medewerkers zo veel mogelijk thuiswerken. De veiligheidsvoorschriften worden 

in acht genomen en gehandhaafd. Met aannemers zijn afspraken gemaakt over het doorwerken in 

en aan de woningen van Antares. De protocollen zijn opgesteld naar richtlijnen van het RIVM.  

Voor klanten die aantoonbaar in de betalingsproblemen komen, worden betalingsregelingen op 

maat gemaakt met als doel de financieel zwakkere klanten door de crisis te helpen. Voorgenomen 

huisuitzettingen zijn opgeschort, met uitzondering van huisuitzettingen als gevolg van criminele 

activiteiten in of rond de woning. 

 

Aan tafel met…  

Door COVID-19 is ‘Aan tafel met’, de tweewekelijkse informele open vergadering met het MT 

waarin medewerkers (verbeter)ideeën bespreken, niet doorgegaan. In 2022 wordt dit opnieuw 

opgepakt.  
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Antares Academy 

In 2021 zijn ondanks de beperkingen door COVID-19 vijf van de twaalf geplande ‘Antares 

Academy’s’ doorgegaan. De Antares Academy is een maandelijkse lunchbijeenkomst waarin interne 

presentaties over werkgerelateerde onderwerpen worden gedeeld. In 2021 zijn de volgende 

onderdelen aan bod gekomen: 

• Procuratieregeling 2021 (online) 

• Antares Academy quiz 

• De Lean-methode als hulpmiddel voor het verbeteren van processen 

• CorpoConnect. Wat kan CorpoConnect betekenen voor de duurzame inzetbaarheid? 

• Omgaan met dementie 

 

De gemiddelde interne waardering ligt op een 8.0. De Antares Academy wordt ook in 2022 

voortgezet, zo snel het kan weer in een normale setting. 

 

Genomen bestuursbesluiten 

De belangrijkste onderwerpen van bespreking, bestuursbesluiten en bestuurlijke acties in het 

afgelopen verslagjaar betreffen: 

• Het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2020 van de Stichting Antares 

Woonservice, inclusief de jaarrekening van de verbinding; 

• Het vaststellen van het ondernemingsplan 2021-2024; 

• Het vaststellen van de begroting 2022, het treasuryjaarplan 2022 en de meerjarenbegroting 

2022-2026; 

• Het vaststellen van de performanceafspraken 2021 voor de directeur-bestuurder; 

• Het bespreken de rapportage van de audit Onderhoud;  

• Het vaststellen dat er geen huuraanpassing per 1 juli 2021 plaatsvindt; Het vaststellen van de 

update van de procuratieregeling, reglement bestuur, reglement financieel beleid en beheer, de 

gedragscode en het beleid risicomanagement; 

• Het goedkeuren en bewaken van projectontwikkeling en -voortgang over 

haalbaarheidsonderzoeken nieuwbouw en renovaties, waarderingsvraagstukken, go-/no-go-

besluiten, vaststelling van verkoop- en huurprijzen, aannemersselecties en projectevaluaties. 

Meer specifiek (nieuwbouw)projecten zoals Lingsweg Tegelen, centrumplan Blerick en 

centrumplan Tegelen, en diversen energetische verbeterprojecten; 

• Het bespreken en goedkeuren van interne controleverslagen, de managementletter en 

rapportages van de accountant, inclusief de daaruit voortvloeiende maatregelen; 

• Het initiëren en bewaken van acties, voortvloeiend uit de managementrapportages; 

• Het bespreken van de externe toezichtverslagen, zoals de rapportage en de managementletter 

van de externe accountant EY, de toezichtbrief van de minister en de beoordeling door de 

Autoriteit Woningcorporaties; 

• Het bewaken van de voortgang van de performanceafspraken 2021; 

• Het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening en het klachtenmanagement; 

• Het actualiseren en bewaken van de samenwerking met maatschappelijke organisaties en 

belangenhouders (onder andere met huurdersorganisaties en via prestatieafspraken met 

gemeenten); 

• Het omgaan met personele vraagstukken, zoals het hybride werken de bewaking van het 

performancemanagement en opleidingsbeleid; 
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Samenwerking/ stakeholders 

Ook in 2021 werkten we intensief met meerdere partijen samen om onze doelstellingen in 

maatschappelijke waarden om te zetten. Denk hierbij aan de gemeenten Venlo en Peel en Maas en 

de huurdersbelangenverenigingen. In bijlage … is een overzicht van de overlegvormen te vinden. 

 

Ondernemingsraad 

In 2021 heeft zes keer een reguliere overlegvergadering plaatsgevonden met ondernemingsraad, 

directie en HRM. Daarnaast is met het voltallige MT vergaderd voor de totstandkoming van een 

beleid rondom hybride werken nadat het thuiswerkadvies zou komen te vervallen. Aan het eind van 

het verslagjaar is de voorzitter van de ondernemingsraad afgetreden omdat haar termijn afliep. 

Een van de overige OR-leden neemt het voorzitterschap vanaf 2022 op zich. Ook is een nieuw lid 

toegetreden, waardoor de ondernemingsraad weer uit vijf personen bestaat.  

 

Ondernemingsplan  

Geheel in lijn met de gekantelde organisatie en vernieuwde klantbenadering, is het 

ondernemingsplan 2021-2024 tot stand gekomen in een interactief proces. De uitkomsten van de 

visitatie 2016-2019 hebben input geleverd vanuit onze stakeholders. Met een brede projectgroep is 

in een aantal sessies gebrainstormd over missie, visie en strategische keuzes voor de komende 

jaren. Waarbij we steeds meer focus aanbrachten en zo toewerkten naar het maken van keuzes. 

Op twee momenten in het proces zijn alle medewerkers van Antares in de gelegenheid gesteld 

actief mee te denken en te doen, kritiek te uiten en bij te dragen aan het uiteindelijke resultaat. 

Geen top-down, maar een bottom-up proces waarbij we de expertise van onze medewerkers 

maximaal hebben benut.  

In de aanloop van dit plan zijn daarnaast, in een open gedachtewisseling en in de vorm van 

themasessies, de strategische doelen met de rvc uitgenut. Dit ondernemingsplan kan daarom 

rekenen op een groot draagvlak en veel gedragen acceptatie binnen de Antares-organisatie.  

 

Prestatieafspraken 

Jaarlijks steekt Antares, samen met de stakeholders (collega-corporaties en 

huurdersbelangenverenigingen), veel tijd in op het maken van prestatieafspraken met de gemeentes 

in ons werkgebied. Feitelijk is het een continu proces dat in juni start met een bod richting de 

gemeentes en een december wordt afgerond met de ondertekening van de afspraken. Het is een 

uitdagend maar constructief proces.  

In het belang van de volkshuisvestelijke opgave zijn het intensieve trajecten die leiden tot een 

concretisering van de gezamenlijke doelstelling met gedurende het hele jaar een goede monitoring 

van de gemaakte afspraken. 

 

Ons verslag in de toekomst  

Hoofdstuk 3 tot en met 5 geeft in detail de gerealiseerde prestaties weer. De onderwerpen en 

indeling zijn voor een groot deel wettelijk voorgeschreven. Denk aan betaalbaarheid, 

beschikbaarheid en kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. Omdat de omvang en detailleringen 

van de verslagen in het verleden in onze ogen niet langer passen bij het doel dat wij met ons 

jaarverslag richting de verschillende stakeholders voor ogen hebben, zetten we gefaseerd een 

aanpassing in.  
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Uiteraard blijven we het wettelijk verplichte deel van de rapportage verzorgen, met een ‘sobere en 

doelmatige’ vastlegging als basis. Dit is in dit verslag al terug te zien. In het bestuursverslag gaan 

we samenvattend in op de realisatiegraad van de voorgenomen doelen en activiteiten in het 

afgelopen boekjaar, afgezet tegen onze doelstellingen en/of de ontwikkeling van het jaar ervoor.  

 

Risicomanagement 

Bij een nieuw ondernemingsplan hoort een update van het risicomanagement. De werkorganisatie 

heeft samen met de rvc geïnvesteerd in het actualiseren van het hele risicomanagement. Daarbij is 

gewerkt aan het beleid, de strategie, de risicobereidheid, de risicohouding, het proces en de 

inrichting. In het onderdeel risicobeheersing is een inhoudelijke toelichting te vinden. We kijken 

terug op een mooi interactief proces met een resultaat waar we de periode van dit 

ondernemingsplan veel profijt van kunnen hebben.  

 

De oorlog in Oekraïne  

De oorlog in de Oekraïne heeft een grote impact op de hele wereld. Er is een vluchtelingenstroom 

op gang gekomen waar wij als Antares in de huisvesting hulp proberen te bieden. De oorlog heeft 

ook een hele grote impact op de inflatie en daarmee de investeringskosten. De oorlog zorgt voor 

een toename van de energiekosten en krapte op de grondstoffenmarkt. Dit komt boven op de al 

stijgende grondstofprijzen. De gevolgen zijn groot en door de geopolitieke ontwikkelen moeilijk in 

te schatten. Als Antares houden we in ieder geval rekening met een verder kostenstijging in 

combinatie met stijgende leveringstermijnen. Dit alles heeft zijn weerslag op de doelstellingen en 

het risicoprofiel. Drie van de vijf belangrijkste strategische risico’s zullen naar verwachting 

toenemen.  

 

  

Verklaring van het bestuur 

 

Wij verklaren: 

1. dat de stichting haar middelen (batige saldi daaronder begrepen) uitsluitend voor 

werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting bestemt; 

2. dat de raad van commissarissen op 29 juni 2022 de jaarstukken 2021, inclusief het 

bestuursverslag 2021, heeft goedgekeurd; 

3. dat de accountant met betrekking tot de jaarrekening 2021 een goedkeurende 

verklaring heeft afgegeven en dat hij in zijn onderzoek de cijfers in het 

volkshuisvestingsverslag 2021 heeft getoetst. 

 

Venlo, 15 juni 2022 

De heer P.J.C.W. Stelder 

Directeur-bestuurder  
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8. Governance: verslag van de rvc 

       

De raad van commissarissen (rvc) kijkt terug op 2021 als een innoverend jaar, waarin stappen zijn gezet 

voor verdieping en nieuwe accenten in 2022 en de jaren daarna. Terwijl de afgelopen jaren sterk in het 

teken hebben gestaan van renovatie en verduurzaming, is in 2021 de ambitie voor 

nieuwbouwprogramma’s weer in beeld gekomen. Zo gaf de rvc in 2021 goedkeuring aan de investering 

voor het Centrumplan Tegelen en zijn ook voor andere kernen programma’s in voorbereiding genomen. 

Uitgangspunt daarbij is dat de veilige marges in de meerjarenraming niet worden overschreden. 

De rvc heeft in het eerste kwartaal van 2021 het nieuwe ondernemingsplan voor Antares vastgesteld, 

waardoor jaarbegroting, jaarplan en afdelingsplannen in een logische stroomlijn zijn gekomen. De 

strategische speerpunten van dit ondernemingsplan zijn tevens de speerpunten van toezicht voor de 

komende vier jaar.  

De rvc voerde in 2021 overleg met de accountant, de controller, de ondernemingsraad en 

huurdersbelangenverenigingen. Ook voerde de rvc een zelfevaluatie uit onder externe begeleiding en gaf 

opdracht voor een visitatie van de corporatie. Op basis van de uitkomsten wil de rvc de komende jaren 

inzetten op een verbetering van de governance, waarvan het stakeholdermanagent onderdeel is. De raad 

ziet daarin ook een rol voor zichzelf. Ook wil de rvc zijn klankbordfunctie versterken. Daartoe is in 2021 

de klankbordgroep Vastgoed ingesteld. 

 

De agenda van de rvc 

Door COVID-19 hebben vijf van de acht reguliere vergaderingen digitaal plaatsgevonden. 

Daarbij was de directeur-bestuurder aanwezig. Voorafgaand aan het overleg heeft de rvc een 

vooroverleg, zonder aanwezigheid van de directeur-bestuurder.  

De controller had in 2021 één overleg met de rvc, buiten de aanwezigheid van de directeur-

bestuurder, wat in lijn is met het controlstatuut van Antares. Daarnaast was de controller 

aanwezig bij de door hem ingebrachte agendapunten en op de momenten dat de accountant ook 

aanwezig was. 

Door de coronamaatregelen is het aantal fysieke contactmomenten zo veel mogelijk beperkt. Er zijn 

daarom maar twee PE-themabijeenkomsten geweest.  

Op 19 mei en 12 oktober heeft de rvc themabijeenkomsten belegd. Op 19 mei is gesproken over de 

ontwikkelingen rondom het nieuwe ondernemingsplan 2021-2024 en het risicomanagement. Op 12 

oktober is er naast onder andere een kennissessie en een rondrit door het werkgebied verder 

gesproken over het risicomanagement. De focus heeft daarnaast gelegen op de visitatie en het 

ondernemingsplan.  

De rvc bespreekt elk tertaal de managementrapportage. Deze is gebaseerd en afgestemd op de 

informatiebehoefte van de rvc. De risicorapportage maakt daar deel van uit.  

 

Genomen besluiten 

Op de agenda van de rvc-vergaderingen stonden de volgende onderwerpen voor bespreking, 

besluitvorming en of vaststelling:  

• De herbenoeming van de heer Drs. J.P.A.C. van Beers, mevrouw A.M.C.W. van Dijk en de 

heer P.M. Geerts voor een periode van vier jaar; 

• Het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2020 van de Stichting Antares 

Woonservice, inclusief de jaarrekening van de verbinding, in aanwezigheid van de 



 

_______________________________________________________________________________________________________Pagina | 60 
 

controlerende accountant; 

• Het goedkeuren van het bod aan de gemeenten Venlo en Peel en Maas; 

• Het goedkeuren van het ondernemingsplan 2021-2024; 

• Het vaststellen van de begroting 2022, het treasuryjaarplan 2022 en de meerjarenbegroting 

2022-2026; 

• Het akkoord gaan met de implementatie van het strategisch programma WSW; 

• Het goedkeuren van de update van de procuratieregeling, reglement bestuur, reglement 

financieel beleid en beheer, de gedragscode en het beleid risicomanagement; 

• Het goedkeuren van renovatie- en nieuwbouwprojecten zoals centrumplan Blerick en 

centrumplan Tegelen; 

• Het vaststellen van het controleplan 2021 van de accountant EY; 

• Het benoemen van mevrouw Mr. M.P.V. van de Kerkhof als lid van de rvc en voorzitter van 

de selectie- en remuneratiecommissie; 

• Het verlenen van de opdracht voor de accountantscontrole jaarrekening 2021 aan EY; 

• Het vaststellen van de verslagen van de selectie- en remuneratiecommissie en auditcommissie; 

• Het vaststellen van de performanceafspraken 2021 voor de directeur-bestuurder; 

• Het vaststellen van het verslag van de controller over de interne controlewerkzaamheden in 

2021; 

• Het goedkeuren van de deelname aan de leningruil met Vestia; 

• Het vaststellen van het honorarium van de rvc-leden (indexering); 

• Het vaststellen van de bezoldiging van de directeur-bestuurder (afbouwregeling WNT);  

• Het bespreken van de managementrapportages over 2021; 

• Het bespreken van de externe toezichtverslagen, zoals de rapportage en de managementletter 

van de externe accountant EY, de toezichtbrief van de minister en de beoordeling door de 

Autoriteit Woningcorporaties. 

 

 
De auditcommissie  

De auditcommissie van de rvc wordt ingevuld door de heer Van Beers als voorzitter en de heer 

Geerts als lid. Daarbij worden zij bijgestaan door de directeur-bestuurder, de manager 

Bedrijfsvoering en de controller. De commissie vergaderde in 2021 drie keer: in juni voorafgaand 

aan de goedkeuring van het jaarverslag, in augustus voor de bespreking van het controleplan van 

de accountant (in het bijzijn van de externe accountant) en in november voorafgaand aan de 

begrotingsbehandeling in de rvc. Deze commissie handelt op basis van het reglement dat op de 

website van Antares staat. 

Zaken die in de commissie aan de orde komen en waarover de auditcommissie de rvc adviseert, 

betreffen naast de genoemde financiële zaken als de begroting en het jaarverslag, zaken rondom 

treasury en interne controle. 

 

 
De selectie- en remuneratiecommissie  

Deze commissie werd ingevuld door mevrouw Cuijpers als voorzitter en mevrouw Verbugt als 

lid. Mevrouw Cuijpers is in oktober 2021 opgevolgd door mevrouw Van de Kerkhof. Deze 

commissie had in het verslagjaar vier vergaderingen: in februari, juni, november en december 

2021.  

 

De selectie- en remuneratiecommissie bespreekt jaarlijks de prestatiecriteria met de bestuurder en 

maakt planningsafspraken voor het nieuwe jaar. De commissie ziet toe dat de bezoldiging voldoet 

aan de normen van de WNT. Deze informatie is terug te vinden achter in het jaarverslag. 
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Wijzigingen in governancestructuur 

De governancestructuur van Antares is ingericht op basis van de Woningwet. De statuten en de 

bijbehorende reglementen zijn hierop gebaseerd en, voor zover van toepassing, goedgekeurd door 

de Inspecteur Leefomgeving en Transport van de Autoriteit Woningcorporaties. Deze documenten 

staan op onze website: www.thuisbijantares.nl.  

De raad van commissarissen en de directeur-bestuurder hebben continu aandacht voor de 

governancestructuur. Antares beschikt over actuele governancedocumenten, gebaseerd op de 

modellen van Aedes en het VTW en door de Autoriteit Woningcorporaties goedgekeurd op 22 

februari 2019. In 2021 is het regelement bestuur geactualiseerd. Naar aanleiding van de nieuwe 

Woningwet worden de relevante governancedocumenten gereviewd en zo nodig vernieuwd.  

 

Onafhankelijkheid en nevenfuncties 

De commissarissen van Antares hebben een onafhankelijke positie en geen bestuurlijke of zakelijke 

banden met Antares. Zij vermelden actief tegenstrijdige belangen of nevenfuncties die de 

onafhankelijkheid van het bestuur of de rvc-leden zouden kunnen aantasten. Is dit het geval, dan 

neemt de betreffende persoon niet deel aan de besluitvorming hieromtrent. Deze situaties deden 

zich in 2021 niet voor. Commissarissen melden ook de aanvaarding van nieuwe nevenfuncties.  

De rvc werkt met een rooster van aftreden, dat staat vermeld op de website van Antares. Bij 

(her)benoeming toetst de rvc of de kandidaat voldoet aan de geactualiseerde profielschets, 

onafhankelijkheid en de regelgeving vanuit de Woningwet, inclusief het voldoen aan de wettelijk 

voorgeschreven ’Toets geschiktheid en betrouwbaarheid bestuurders en commissarissen’ door de 

IL&T van de Autoriteit Woningcorporaties.  

 

Samenstelling en beloning rvc 

In 2021 zijn er drie rvc-leden herbenoemd, is één lid afgetreden en is een nieuw lid benoemd. In 

de tabel op de volgende pagina staan de gegevens van de leden van de raad van commissarissen 

ultimo 2021.  

De beloning per functionaris staat vermeld in de toelichting op de jaarrekening, onderdeel Wet 

normering topinkomens (WNT) en is gebaseerd op de beroepsregel bezoldiging commissarissen 

van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). De vergoedingen die in 2021 

aan de commissarissen zijn uitbetaald, zijn terug te vinden in de jaarrekening 2021. 

  

http://www.thuisbijantares.nl/
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Persoonsgegevens (Voormalig) beroep 

(expertise) 

Relevante 

nevenfuncties 

Eerste 

benoeming/ 

aftredend per 

Behaalde 

PE-

punten 

Drs. P.J.L. Verbugt 

Voorzitter vanaf  

18-1-2017 

Vrouw, 1957 

Woonplaats Helden 

Vicevoorzitter en lid 

Zuidelijke Rekenkamer 

in Eindhoven   

 

(bedrijfsvoering/ 

netwerk)  

 01-07-2016 

08-02-2023 

20 

Drs. J.P.A.C. van 

Beers 

Man, 1970 

Woonplaats 

Groesbeek 

Directeur a.i. Pro 

Persona (1/1-1-7) 

 

(finance & control) 

• Lid raad van 

toezicht 

Atalmedial 

01-08-2017 

31-07-2025 

5 

A.M.C.W. van Dijk 

Huurderscommissaris 

Vrouw, 1962 

Woonplaats 

Maastricht 

Adviseur 

 

(volkshuisvesting/ 

vastgoed) 

 03-08-2017 

02-08-2025 

9 

P.M. Geerts 

Huurderscommissaris 

Man, 1962 

Woonplaats Weert 

Senior adviseur ruimte 

en stedenbouwkundige 

bij Kragten  

 

(volkshuisvesting/ 

vastgoed) 

 01-08-2017 

31-07-2025 

7 

Mr. M.P.V. van de 

Kerkhof 

Vrouw, 1967 

Woonplaats Sittard 

Directeur 

netwerkmanagement 

Rijkswaterstaat Zuid-

Nederland 

 

(juridisch) 

Lid rvc 

Waterleiding 

Maatschappij 

Limburg 

01-10-2021 

30-09-2025 

4 

 

Zelfevaluatie rvc 

Op 23 maart 2021 is onder begeleiding van een extern adviseur een zelfevaluatie gehouden. 

Daarin zijn de volgende afspraken gemaakt:  

• Gesprek van rvc en bestuurder inplannen over het optimaliseren van de klankbordfunctie.  

• De rvc vraagt de bestuurder op korte termijn aan te geven hoever het staat met het 

ontwikkelen van het ondernemingsplan en maakt zijn wensen kenbaar wat betreft 

onderbouwende informatie; 

• De rvc bespreekt met de bestuurder het stakeholderbeleid van de bestuurder en – mede 

daarvan afgeleid – de rol van de rvc ten opzichte van externe stakeholders; 

• Het vooroverleg wordt beter benut om te bespreken of bepaalde agendapunten specifieke 

aandacht behoeven en hoe dat te adresseren; 

• Het gaat uitdrukkelijk niet om het beslissen over voorstellen die de bestuurder ter goedkeuring 

voorlegt. Die moeten open in de rvc-vergadering kunnen worden besproken; 

• Genoemde uitgangspunten en concrete verbetervoorstellen naar aanleiding van het 

visitatierapport worden met de bestuurder besproken, waarna de nodige acties in gang kunnen 

worden gezet; 

• De selectie- en remuneratiecommissie zorgt ervoor dat tijdig tijd wordt ingepland voor 
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gedachtevorming binnen de rvc over het soort bestuurder en leiderschap na het vertrek van de 

huidige bestuurder en dat duidelijk wordt hoe de rvc denkt over opvolging van binnenuit;  

• Voorafgaand aan het kennismakingsgesprek met het searchbureau voor de opvolging van 

mevrouw A. Cuijpers wordt een overleg van de rvc gepland waarin het profiel voor de vacature 

wordt besproken; 

• De rvc stelt in de eerste helft 2022 het gewijzigd rooster van aftreden op, uitgaande van een 

geactualiseerd profiel voor de rvc als collectief. 

 

In 2022 voert de rvc zelf een evaluatie uit en gaat aan de slag met de openstaande punten uit de 

evaluatie van 2021. 

De commissarissen volgden allen in 2021 expertisebevorderende cursussen en 

bijeenkomsten. Dit is volgens de afspraak die de leden van de rvc hierover met elkaar hebben 

gemaakt en gebaseerd op de VTW-richtlijn. De behaalde punten staan hiervoor vermeld in het 

overzicht van de leden van de rvc. 

 

Overleg 

Er was één keer (31 mei 2021) overleg met de huurdersbelangenverenigingen, in de aanwezigheid 

van de huurderscommissarissen, mevrouw van Dijk en de heer Geerts. Door COVID-19 is het 

geplande tweede overleg van december 2021 komen te vervallen. 

Op 30 november 2021 vond het jaarlijks overleg plaats met de ondernemingsraad.  

 

Evaluatie en beoordeling directeur-bestuurder  

Jaarlijks evalueert de raad van commissarissen het functioneren van de directeur-bestuurder 

in afwezigheid van de directeur-bestuurder. De evaluatie over 2020 vond plaats op 12 februari 

2021 door de selectie- en remuneratiecommissie. Op 15 juni was er een tussentijdse evaluatie van 

de performanceafspraken 2021. Op 23 november 2021 heeft de evaluatie en beoordeling 

plaatsgevonden over 2021. In de voorbereiding voerde de commissie overleg met diverse 

geledingen in de organisatie (inclusief het managementteam, controller en ondernemingsraad). 

 

Honorering directeur-bestuurder 

De beloning en samenstelling staat vermeld achter de jaarrekening in de toelichting op de Wet 

normering topinkomens (WNT). De vergoeding is passend volgens het overgangsrecht binnen de 

WNT.  
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Dankwoord en slotverklaring  

De raad van commissarissen bedankt het bestuur en alle medewerkers van Antares voor hun inzet 

in 2021. Mede vanwege COVID-19 was het een bijzonder jaar waarin de werkwijze aangepast 

moest worden en het thuiswerken al dan niet in combinatie met de zorg voor kinderen en/of familie 

een grote druk legde op iedereen.  

De raad van commissarissen van Antares heeft kennisgenomen van het door het bestuur 

opgestelde jaarverslag 2021 en de jaarrekening. EY  heeft de jaarrekening gecontroleerd en 

voorzien van een controleverklaring. Het verslag en de jaarrekening geven een goed inzicht in de 

activiteiten, inspanningen en resultaten van Antares.  

Tegelen, 15 juni 2022 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

P.J.L. Verbugt (voorzitter) 

 

 

 

 

 

J.P.A.C. van Beers  

 

 

 

 

 

A.M.C.W. van Dijk 

 

 

 

 

 

P.M. Geerts   

 

 

 

 

 

M.P.V. van de Kerkhof 
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Woningbezit naar woningtype en wijk 
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Op de Heide 
Beneden 
(Windhond) 

58   57 18 112     78 2 6     331 

Op de Heide 
Boven 

28   42 10 200     54 43 12     389 

St. Joseph 107   18 6 169     34   21   161 516 

Steyl 204   53 22 136 12   3 93 14 20   557 

Tegelen Centrum 304   28 10 70     9 46 33   21 521 

Tegelen totaal 701   198 66 687 12   178 184 86 20 182 2.314 

              

Blerick Centrum 157   3   29       8     11 208 

Boekend         6         6     12 

Hazenkamp 76 22 16 8 34       18   4 64 242 

Hout-Blerick         7         33     40 

Klingerberg   48 16   245     10 34 16 36   405 

Smeliënkamp   18     57           21   96 

St. Annakamp 608 17     182           15 43 865 

Vastenavondkamp         283         15     298 

Vossener         91         29     120 

Blerick totaal 841 105 35 8 934     10 60 99 76 118 2.286 

              

Hagerbroek         8               8 

Meeuwbeemd 143                       143 

Sinselveld 102   12   28   121 11         274 

Stalberg          5               5 

Venlo Centrum 13   1   16       5   20   55 

Venlo totaal 258   13   57   121 11 5   20   485 

              

Meijel 43   35 31 211       6 76   38 440 

Kessel     24 30 227         34   65 380 

Kessel-Eik     3 3 43         14     63 

Baarlo                 
 

10     10 

              

Totaal 1.843 105 308 138 2.159 12 121 199 255 319 116 403 5.978 
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Bijlage 2: Structuur Antares 

      
 

Juridische structuur en nevenactiviteiten 

De stichting heeft een 100% dochter onder de naam Antares Diensten BV.  

 

 

 

In de BV vonden gedurende het boekjaar geen activiteiten plaats. Het bestuur en de raad van 

commissarissen van Stichting Antares Woonservice vertegenwoordigen de dochter bv. Hiermee 

garandeert Antares dat de bv bestuurlijk betrokken is bij de stichting.  

 

De jaarrekening van de stichting is terug te vinden 2de deel van dit jaarverslag. De deelneming is daarin 

opgenomen en gewaardeerd naar de grondslagen van de stichting, op basis van nettovermogenswaarde. 

Voor de vennootschapsbelasting vormt de bv samen met de stichting een fiscale eenheid. 

 

Over 2021 behaalde Antares Diensten BV een negatief resultaat van € 132 (2020: € 60 negatief). Het 

eigen vermogen van de BV nam hierdoor af tot € 133.974 positief. 

 

  

Stichting Antares Woonservice

Antares 

Diensten BV
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Bijlage 3: Overzicht huurbeleid door de jaren heen  
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door de jaren heen 
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De indexering per 31-12 

van het voorafgaande 

jaar bedraagt 

 

0,3% 

 1,4%  1,6%  2,6%  1,4%  

Maximale 

huursombenadering 

    2,6%  2,6%  1,4%  

Huurverhoging voor 

inkomens tot en met  

€ 40.349 (peil 2017) 

€ 41.056 (peil 2018) 

€ 42.436 (peil 2019) 

€ 43.574 (peil 2020) 

 

0,3% 

 

2,8% 

 

1,4% 

 

3,9% 

 

1,6% 

 

4,1% 

 

2,6% 

 

5,1% 

 

0% 

 

3,9% 

Huurverhoging inkomens 

tussen € 34.678  en  € 

44.360 (peil 2016) 

          

Huurverhoging voor 

inkomens boven  

€ 40.349 (peil 2017) 

€ 41.056 (peil 2018) 

€ 42.436 (peil 2019) 

€ 43.574 (peil 2020) 

 

2% 

 

4,3% 

 

1,4% 

 

5,4% 

 

4,2% 

 

5,6% 

 

2,6% 

 

6,6% 

 

0% 

 

 

5,4% 

Geliberaliseerde 

woningen 

 

2% 

 

- 

 

1,4% 

 

- 

 

4,2% 

 

- 

 

5,2% 

 

- 

 

0% 

 

2,4% 

 

  

 
1 Uitgaande van regulier beleid. Uiteindelijk is er vanuit overheidswege besloten om de huren van sociale 

huurovereenkomsten in 2021 te bevriezen (0%). 
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Prestatieafspraken met de gemeente Venlo  
 

Voor de opzet van de prestatieafspraken zijn de hoofdstukken uit de lokale woonvisie gevolgd, aangevuld 

met een hoofdstuk over samenwerking. Centraal stonden in de prestatieafspraken 2021 onder andere:  

 

Leefbaarheid: 

• Verkennende analyse van wijken en buurten is opgesteld door de gemeente. Eind 2021 is gestart 

met de uitwisseling van gegevens met stakeholders; 

• Vanuit het Stadsdeel-Ontwikkelings-Plan Blerick ligt de focus op de leefbaarheid vanuit de 

projecten in de wijk Vastenavondkamp. Het gezamenlijke plan van aanpak en de 

samenwerkingsovereenkomst met de provincie vormen een onlosmakelijk onderdeel van de 

doelstellingen en de samenwerking in de wijk; 

• Leefbaarheidsbudgetten inzetten en bewoners betrekken bij verduurzamings- en 

renovatieprojecten;  

• Binnen het netwerk wordt gezamenlijk uitvoering gegeven aan een effectieve inzet van de Huizen 

Van de Wijk. Gemeente is initiatiefnemer; 

• Binnen het zorgnetwerk wordt actief gebruik gemaakt van buurtbemiddeling om overlast te 

bestrijden. Antares heeft het initiatief genomen om vanuit de operationele kant het 

gemeentebestuur bij te praten over he functioneren van het netwerk. Vanuit dit overleg zijn 

acties opgenomen in de prestatieafspraken 2022; 

• Voor de realisering van de projecten zoals die voor de Samenlevingsagenda zijn ingediend heeft 

ontschotting en wijkgerichte inzet van budgetten plaatsgevonden. De realisatie is op onderdelen 

vertraagd vanwege beperkingen door coronamaatregelen. De laatste activiteiten worden in 2022 

uitgevoerd. Daarnaast zijn er nieuwe buurtbudgetten ter beschikking gesteld voor een viertal 

aandachtsgebieden in de stad;   

• Succesvol project voortgezet waarbij nieuwe klanten zich vrijwillig inzetten voor de wijk. 

 

Betaalbaarheid en beschikbaarheid: 

• Inzicht in sociale kernvoorraad, doelgroepen en toekomst van dit segment; 

• Actief samenwerken aan realisatie van gemengde wijkopbouw bij herontwikkelingslocaties; 

• In de prestatieafspraken is opgenomen dat Antares de mogelijkheid heeft om de maximale vrije 

ruimte bij toewijzing te verhogen tot een maximum van 15%. Partijen zijn beleidsmatig 

eensgezind dat in de wijken waar corporaties geconcentreerd bezit hebben diversiteit van groot 

belang is; 

• Inzetten op realisatie van nieuwbouwprojecten conform de projectenoverzichten;  

• Gemeente zet zich actief in om locaties te zoeken voor nieuwbouw sociale huurwoningen; 

• Inzicht in behoefte en inspelen op het middensegment; 

• Studentenhuisvesting; 

• Beperkte huurprijsstijgingen conform Huurakkoord; 

• Ter voorkoming van huisuitzettingen werken partijen samen op het gebied van huurincasso, 

waarbij maatwerk voor individuele dienstverlening wordt toegepast. Betalingsproblemen worden 

vroegtijdig gesignaleerd conform het convenant dat is opgesteld conform de wetgeving 

Vroegsignalering problematische schulden. Antares handelt hierin vanuit de regierol en de 

informatieplicht; 

• Passend toewijzen door middel van tweehurenbeleid. 

Bijlage 4: Samenwerking met gemeenten en stakeholders  
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Wonen en zorg: 

• Mede als gevolg van de nieuwe aanbestedingen bij de gemeente aangaande nieuwe 

zorgcontracten is de beoogde transformatie van het Transferpunt in 2021 tot regionaal 

coördinatiepunt niet tot stand gekomen. Plannen zijn doorgeschoven naar 2022;  

• Vanuit een enquête is in 2021 het Transferpunt geëvalueerd. De resultaten worden in 2022, 

vanuit een gezamenlijke werkgroep, meegenomen in de doorontwikkeling/transformatie van het 

transferpunt;   

• Invulling geven aan ‘beschermd wonen, beschermd thuis’; 

• In het kader van de aanpak van personen met verward gedrag is het Herstelhuis is opgenomen in 

de regionale afspraken Beschermd Wonen. Daarmee is het Herstelhuis als voorziening regulier 

ingebed. Meldpunt Signaal krijgt een definitieve plek bij het samenwerkingsverband van diverse 

partners. Deze nieuwe invulling gaat op 1 januari 2022 in; 

• Voldoende huisvesting realiseren voor statushouders en bijzondere doelgroepen; 

• Gezamenlijk inzetten op passend wonen voor senioren; 

• Borgen van voldoende levensloopbestendige woningen; 

• Antares (en andere corporaties in de gemeente) worden nog steeds onvoldoende tijdig 

meegenomen bij aanbestedingstrajecten met zorgpartijen. Antares gaat in 2022 in overleg met 

de gemeente met als doel dit te verbeteren.  

 

Verduurzaming: 

• Samenwerking in de Transitievisie Gebouwde Omgeving;  

• Samen met de gemeente is voor de wijk Vossener in Blerick een PAW3 (Proeftuin Aardgasvrije 

Wijk fase 3) subsidieaanvraag ingediend bij de rijksoverheid. Doel is om de woningen in deze wijk 

aardgasloos-ready te maken. De plannen sluiten aan op de verduurzamingsplannen die Antares 

in de begroting van 2023 heeft staan;   

• In verslagjaar is het wijkklimaatakkoord ondertekend van de wijk Op de Heide in Tegelen. Vanuit 

een gezamenlijke inzet met de wijkbewoners en de gemeente worden samen integrale 

onderwerpen aangepakt, zoals: vergroenen van tuinen, afkoppelen van hemelwater van het riool 

en het verder verduurzamen van woningen; 

• Inzetten en ontwikkelen van uitvoeringsplannen en routekaarten naar CO₂-neutraal in 2050; 

• In 2021 heeft Antares voor het hele woningbezit een gemiddeld energielabel B behaald, hiermee 

is voldaan aan het convenant tussen Aedes en het ministerie; 

• Gezamenlijk met gemeente en collega-corporaties zijn in 2021 energiecoaches opgeleid. Zij 

worden ingezet om de bewustwording en gedrag van klanten positief te beïnvloeden. Dat draagt 

bij aan het besparen van energie, het verhogen van het wooncomfort en verlagen van de 

woonlasten; 

• Actief inzetten op klimaatadaptieve maatregelen, zoals het afkoppelen van hemelwaterafvoeren 

van het riool. 

 

Samenwerken: 

• Herijken grondprijzen, plankosten en anterieure overeenkomsten; 

• Gezamenlijk inzetten op huurdersparticipatie;  

• Invulling van de strategische reserve met nieuwbouwplannen;   

• Frequente afstemming over de voortgang van nieuwe en lopende projecten; 

• Binnen de wettelijke mogelijkheden (AVG) actief inzetten op uitwisselen informatie en data voor 

de samenwerking in de wijken. 
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Zoals voorgaande jaren heeft Antares ook in 2021 in juli op basis van de doelen en jaarplannen 

van Antares en het uitvoeringsprogramma van de woonvisie het ‘overzicht voorgenomen 

activiteiten 2022’ aangeboden aan de gemeente Venlo. Na diverse gesprekken en 

onderhandelingen (tussen de gemeente, de huurdersbelangenvereniging Venlo, Woonwenz en 

Antares) heeft dit geleid tot de prestatieafspraken 2022. Deze zijn in december ondertekend en 

openbaar op de website geplaatst.  

Naast het formele accountmanagersoverleg vond ook frequent bilateraal overleg plaats, bestuurlijk 

overleg en vele overlegvormen in project- en werkgroepen. Met name deze laatste overleggen 

focusten zich op inhoudelijk beleid en uitvoering en werden ingevuld door medewerkers uit de 

organisaties. 

 

 

Afspraken met de gemeente Peel en Maas 

 

Antares heeft in 2021 zeer frequent overleg gevoerd met de gemeente Peel en Maas. Sinds 2021 heeft 

Antares meerjarige prestatieafspraken in de gemeente peel en Maas. De basis voor de prestatieafspraken 

komt jaarlijks terug. Centraal in de prestatieafspraken 2021 is concreet aandacht besteed aan: 

• Versnellingstafel voor kanslocaties woningbouw en daadwerkelijk doorpakken bij bouwprojecten 

voor de sociale huur; 

• Bewustwording huurder en eigen woningbezitter; 

• Verduurzaming woningvoorraad; 

• Taakstelling huisvesting statushouders.  

Ook in het verslagjaar 2021 is in juni het overzicht van de voorgenomen activiteiten in 2021 aan de 

gemeente aangereikt. In aansluiting op de meerjarige prestatieafspraken 2021-2023 zijn in december de 

prestatieafspraken voor 2022 overeengekomen en ondertekend. Hierbij is voor 2022 een concretisering 

vastgesteld voor de thema’s die extra aandacht behoeven in 2022. 
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Samenwerking: wonen, welzijn en leefbaarheid  

Bij samenwerkingsniveaus staat S voor strategisch, T voor tactisch en O voor operationeel. 

 
Beleidsterrein wonen en leefbaarheid 

Doel Activiteit Samenwerkingspartners Samenwerkings- 
niveaus  

Deelnemen aan ‘het groot 

buurtteam/serviceteam’.  

Hulpbehoevenden • Gemeente Venlo 

• Maatschappelijke organisaties 

 

SO 

O 

 

 

Het bieden van 

woonbegeleiding aan 

mensen die (nog) geen 

zelfstandige woonsituatie 

aankunnen 

Wonen op proef 

(WOP) 

• Woonwenz 

• Welzijnsstichting Inclusio 

• Gemeente Venlo 

 

TO 

TO 

 

O 

Aanpakken van 

hennepkwekerijen in 

woningen 

Hennepkwekerijen • Gemeente Venlo 

• Woonwenz 

• Politie 

• Openbaar Ministerie 

TO 

TO 

TO 

O 

Inschakelen vrijwillige 

buurtbemiddelaars bij 

conflicten tussen 

buurtbewoners 

Buurtbemiddeling • Gemeente Venlo 

• Woonwenz 

• Politie 

• Vrijwilligers 

STO 

STO 

T 

O 

 

Contacten met huurders en 

directe signalering van 

tekortkomingen en 

knelpunten 

Ondersteuning en 

begeleiding van 

toezichthouders 

• Toezichthouders 

• Coördinatoren leefbaarheid 

O 

O 
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Beleidsterrein zorg 

Doel  Activiteit Samenwerkingspartners Samenwerkings- 
niveaus 

Scheiden wonen en zorg Onderzoeken 

mogelijkheden 

woonprojecten 

Maatschappelijke organisaties:  

• Dichterbij,  

• Met GGZ, 

• Regionaal Autisme Centrum 

SO 

Bieden van onderdak aan 

dak- en thuislozen en 

mensen met een beperking. 

Tevens huisvesten van 

statushouders. Een en ander 

op basis van 

raamovereenkomsten 

Maatschappelijke 

opvang 

• Gemeente Peel en Maas 

• Gemeente Venlo 

• Woonwenz 

• Maatschappelijke organisaties 

en instellingen 

• Dichterbij, Mensana, Exodus, 

Moveoo, Blijf van mijn 

Lijfhuis, Housing First 

T 

 

T 

T 

T 

 

 

O 

Overleg integrale aanpak 

zorgmijdende huurders 

Lokale 

interventieteams 

(LIT) 

• GGZ Vincent van Gogh 

• Bemoeizorg 

• Bureau Jeugdzorg 

• Politie 

• Woonwenz 

O 

O 

O 

O 

O 

Afstemmen vraag en aanbod 

wonen en zorg, inclusief 

‘van beschermd wonen naar 

beschermd thuis’ 

Centraal 

coördinatiepunt/ 

transferpunt 

• Maatschappelijke organisaties 

• Woonwenz 

• Gemeente Venlo 

• Zorginstanties 

TO 

 

TO 

TO 

TO 

Operationaliseren sociale 

wijkteams 

Deelname op afroep 

aan sociale 

wijkteams. In 

aandachtwijken 

structureel 

• Gemeente Venlo 

• Welzijns- en zorginstanties 

• Woningcorporaties 

• Burgerinitiatieven 

STO 

TO 

 

STO 

O 

 

 

 


