
Den Haag

Westland

Onze koers
Wij zijn een maatschappelijk 
betrokken, initiatiefrijke en 

sociale onderneming. Wij verhuren 
en beheren zo’n 10.000 vastgoed
eenheden in de woningmarktregio 

Haaglanden, MiddenHolland 
en Rotterdam. Ons bezit is 

geconcentreerd in de 
gemeenten Westland 

en Den Haag.
Onze taak: 

Verhuur en beheer
Onze kerntaak is het verhuren en 

onderhouden van passende en 
betaalbare woningen voor huishoudens 
met een laag inkomen. Daarbij vinden 

wij iedereen even belangrijk. Of het 
nu gaat om jongeren, ouderen, 

gezinnen, zorgbehoevenden 
of vergunninghouders.

Financiën 
Arcade heeft nu en in de 

toekomst een financieel gezonde 
positie. Wij voeren een financieel 

beleid en beheer waarmee ons 
voortbestaan in financieel opzicht is 

gewaarborgd en we naar onze 
mogelijkheden voorzien in voldoende 

betaalbare woningen. Het 
behaalde rendement zetten wij 

in om onze maatschappelijke 
opgaven en ambities 

te realiseren.

Nieuwbouw: 
In uitvoering: 1 project 
Liermolen – 66 sociale 

huurwoningen
In voorbereiding 4 projecten: 

Sportlaan – Schapenatjesduin – 
Alberdastraat  Waldorp Four 
407 sociale huurwoningen en 

80 woningen voor de 
middenhuurcategorie

In onderzoek – Schoollier  Speelzijde 
Schoolzijde Verheeskade – Cornelie 

van Zantenlaan  – 546 sociale 
huurwoningen

Groot onderhoud:
Opgeleverd: 1 groot 

onderhoudsproject: Rubenslaan 
– 42 sociale huurwoningen

In uitvoering 1 groot 
onderhoudsproject: Oranjebuurt 

– 100 sociale huurwoningen

Aan 8 zorginstellingen verhuren wij 
212 zelfstandige en 

onzelfstandige woningen 
verdeeld over 

11 locaties.

Ontvangsten  In miljoenen

Huur + vergoedingen €   79

Verkoop woningen €     9

Aangetrokken leningen €   10 

 €   98

Voldoende 
passende 
woningen
Investeren in 

beschikbaarheid

1
Betaalbare 
woningen

Investeringen in 
betaalbaarheid

6.537 woningen in de betaalbare huur. 
81% van onze sociale huurwoningen 
heeft een huurprijs onder de tweede 

aftoppingsgrens van € 678,66. 
Gemiddelde huurprijs sociale 

woningen € 603.
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Energiezuinige 
woningen

Investeren in duurzaamheid
Totaal € 666.000 bij mutatie en planmatig 

onderhoud in onze bestaande woningen.
Alle gestapelde nieuwbouw hebben zonnepanelen op het 

dak. Alle nieuwbouw woningen hebben energielabel A. 
Bij groot onderhoud verbetert het energielabel met twee 

stappen. 
De doelstelling om in 2021 gemiddeld energielabel B te 

realiseren is net niet gehaald. Zonder de overname van de 
1.212 Vestiawoningen was de doelstelling wel gehaald.

Arcade neemt deel in vier innovatieprojecten voor 
warmtevoorziening en heeft in 31 huurwoningen 

voorzien van zonnepanelen en bij 
24 huurwoningen de eerste generatie 

zonnepanelen vervangen.  
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Gedifferentieerde 
en leefbare wijken

Investeren in leefbaarheid
In 2021 is € 204.000 geïnvesteerd in 

leefbaarheidsmaatregelen en –activiteiten 
en inzet van complexbeheerders. 

Intensivering van samenwerking met 
netwerkpartners en oprichting van 

bewonerscommissies.
Van de 857 geregistreerde 

overlastmeldingen is 
89% opgelost.
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Ondernemende 
en betrouwbare 

samenwerkings partner
Investeren in samenwerking
Constructief en frequent overleg met de 

gemeenten Westland en Den Haag, de Vereniging 
voor Arcadehuurders, collegacorporaties en 
bewonerscommissies. Een geactualiseerde  

samenwerkingsovereenkomst tussen Arcade 
en de VvA is in 2021 bekrachtigd. 

Actieve participatie in diverse 
beleidsadviescommissies en 

stuurgroepen van SVH. 

6
Uitgaven In miljoenen

Investeringen in  
nieuwe huurwoningen  
en groot onderhoud €   14

Onderhoud €   17

Lonen en salarissen €     4

Belastingen / heffingen €   16

Rente uitgaven over 
de leningen €   14

Aflossingen leningen €   22 

Overige uitgaven €     9

 €   96

Meer in portemonnee € 2 miljoen

Huurwoningen in Westland en 
Den Haag 

Begin 2021 9.214

Verkoop - 26

Aankoop  1

Transformatie 3

Eind 2021 9.192

Huuropzeggingen 463

Nieuwe verhuringen 506

Arbo
Nulmeting van het strategische 
personeels planning proces met 

conclusies en aanbevelingen die in 2022 
worden uitgewerkt. 

Implementatie van online leeromgeving 
waarmee medewerkers zelf op zoek gaan 

naar gewenste leeractiviteiten.
Continue aandacht voor wet en 
regelgeving, privacywetgeving 

– AVG en veilig gedrag. 

Scholing 
medewerkers

• Elearning ICT awareness 
voor alle medewerkers.
• Gerichte individuele 

trainingen en  
opleidingen. 

Personeel 
en organisatie
52 fte – 33 fulltime – 19 

parttime
23 man 29 vrouw

Gestart: 8
Van bepaalde naar 
onbepaalde tijd: 2

Vertrokken: 0
Stage: 2

 
Onze huurders 

waardeerden onze 
inzet en gaven ons de 

volgende scores:
Vertrek 6,9 

Nieuwe woning 7,3 
Onderhoud 8,0. 

Dit betekent een 
gemiddelde score 

van 7.4

Toekomst
bestendige 

en klantgerichte 
dienstverlening

Overname en beheer van 1.212 voornamelijk 
sociale huurwoningen van Vestia.  

Voorbereidingen voor de overstap naar een 
huurdersportaal.

Verbetering van informatiebeveiliging,  
een gebruikersvriendelijke website en 

telefonische bereikbaarheid.
Gestart met een nieuw onafhankelijk 

onderzoek naar de kwaliteit van 
onze dienstverlening.
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Investeringen in onderhoud

Reparatieonderhoud  € 3.695.000

Mutatieonderhoud € 3.706.000

Planmatig en contractonderhoud € 7.676.000

Brandveiligheid €      932.000

Onze missie
Iedereen de kans bieden 

om betaalbaar en passend te 
wonen.

Realiseren van onze missie 
in zes prioriteiten:

Project in voorbereiding 

Nieuwbouw

Sportlaan  – De Lier

Project in voorbereiding

Nieuwbouw

Schapenatjesduin – Den Haag

64 sociale huurappartmenten

Opgeleverd project

Groot onderhoud

Rubenslaan – Monster

42 sociale huurwoningen

Project in uitvoering 

Groot onderhoud

Oranjebuurt – ’s-Gravenzande

100 sociale huurwoningen

Het jaar 2021 in vogelvlucht


