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Beste aandeelhouders,

In navolging van de uitbraak van de wereldwijde pandemie in 2020 was ook 2021 een bewogen
jaar voor De Gelukkige Haard.
Niet alleen werden we verder geconfronteerd met sanitaire maatregelen zoals thuiswerk,
beperkte sociale contacten en diverse regelgevingen die voortdurend wijzigden. Daarbovenop
werd er een Decreet gestemd dat een verregaande hervorming van de sociale
huisvestingsmaatschappijen en verhuurkantoren regelt.
Deze hervorming trof de aandeelhouders van De Gelukkige Haard hard, gezien alle huurdersaandeelhouders zijn van onze huisvestingsmaatschappij en dit al sedert haar oprichting.
Het is dit jaar het eerste jaar dat de huurders dus niet worden uitgenodigd op de Algemene
Vergadering. Samen met de huurdersadviesraad werd er beslist dat er nog voor de zomer een
algemene huurdersvergadering wordt georganiseerd, waarbij de huurders een verslag krijgen
van de jaarlijkse activiteiten van De Gelukkige Haard en daar hun vragen kunnen stellen.
De Raad van Bestuur ambieert de huurdersbetrokkenheid te verankeren in de toekomst, door
verder in te zetten op een goed werkende huurdersadviesraad en het regelmatig organiseren
van bewonersvergaderingen.
Voorts is er een procedure hangende voor het Grondwettelijk Hof, namens 124 huurders en De
Gelukkige Haard zelf, waarbij de grootste inzet het behoud van het aandeelhouderschap van de
huurders is en de stemrechten van de huurders.
In afwachting van de resultaten van deze procedure werd er reeds beslist dat de directeur de
gesprekken dient te voeren om vorm te geven aan de nieuwe Woonmaatschappij waarbij 3
SHM’s en 2 SVK’s dienen te fusioneren. Hoe deze Woonmaatschappij eruit zal zien, hangt
hoofdzakelijk af van de uitspraak van het Grondwettelijk hof. Voor het einde van 2022 wordt
een uitspraak verwacht.
Diverse aandeelhouders, SHM’s, één SVK én de VVH dienden een verzoek tot vernietiging in.
Daarbovenop zorgden maatregelen in het kader van de coronapandemie, de quarantaines,
ziektes van werknemers voor veel organisatorische moeilijkheden, waarbij er meer kosten
dienden te worden gemaakt dan andere jaren.
Samen met de raad van bestuur hoop ik dat 2022 wat meer stabiliteit zal terugbrengen in de
dagelijkse werking van De Gelukkige Haard.
Met vriendelijke groeten,

Henk Ampe,
De Voorzitter
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Hoofdstuk 1: Algemene werking van de vennootschap
1.1

Samenstelling algemene vergadering

Zoals reeds in het voorwoord gesteld zijn de huurders sinds 20/09/2021 van rechtswege geen
aandeelhouder meer van SHM De Gelukkige Haard. De algemene vergadering wordt bijgevolg
samengesteld door de private aandeelhouders, het Vlaams Gewest en de Stad Oostende.

1.2

Samenstelling Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur was op 31/12/2021 samengesteld uit de directeur, voorzitter en 9 bestuurders.
Leden van De Raad van Bestuur
Voorzitter
Ampe Henk
Bestuurders
Caestecker Nathalie
Dewulf Marie-Christine
Caestecker Dirk
Dupuis Valerie
Ampe Lies
Govaert Dieter
Defloor Marc
Hollevoet Rudy
Vandenkerchove Conny
Tijdens 2021 vergaderde de Raad van Bestuur 14 keer.

1.3

Samenstelling Directiecomité

Het Directiecomité bestond op 31/12/2021 uit de directeur, voorzitter en 3 bestuurders.
Leden van Directiecomité
Voorzitter
Ampe Henk
Bestuurders
Govaert Dieter
Ampe Lies
Defloor Marc
Tijdens 2021 vergaderde het Directiecomité 23 keer.
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1.4

Controleorganen

 Wonen Vlaanderen
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 (bus 40), 1000 Brussel, België
 Deloitte Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door de heer Van Loocke Thierry
Luchthaven Brussel Nationaal 1J
1930 Zaventem

1.5

Personeelssamenstelling op 31/12/2021

Op 31/12/2021 bestond het personeel van De Gelukkige Haard uit:
 14 bedienden
 10 arbeiders
 6 poetsvrouwen & 1 poetsman
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1.6

Verloning algemene directeur

De directeur wordt vergoed volgens loonschaal A285, een salariswagen en een groepsverzekering.

Hoofdstuk 2: Bouwen en verbouwen
2.1

Renovaties in 2021

2.1.1

Gelukkige Haardstraat 8

Aan deze woning werd ernstige schade toegebracht door de brandstichting van de voormalige
bewoonster:

Aannemer
ACH Bouw
Aantal woningen
Het project omvat de renovatie van een woning na brand.
Bouwduur
De werken werden aangevat op 15 maart 2021 en duurden 100 kalenderdagen. De voorlopige
oplevering vond plaats op 6/7/2021
Kostprijs: bestelbedrag en eindbedrag
De werken werden besteld voor een bedrag van 57 866,92 € en opgeleverd voor een bedrag van
53 259,21 €
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2.1.2

Renovatiereeks deel II – 27 woningen

Aannemer
ACH Bouw
Aantal woningen
Het project omvat de renovatie van 27 woningen, verspreid over de wijken Zandvoorde, Stene,
Mariakerke en Edebau.
Bouwduur
De werken werden aangevat op 16/04/2020. De werf werd opgeleverd op 21/06/2021.
Kostprijs: bestelbedrag en eindbedrag
De werken werden besteld voor een bedrag van 2.504.432,40 €. Het eindbedrag van de werken
bedroeg 2 552 185,10 €.

2.2

Nieuwbouwprojecten in uitvoering

2.2.1

Aartshertoginnestraat 9-11-13 (fase 2 Poststraat – Aartshertoginnestraat)

Fase 2: Poststraat 5-7-9-11 (voorlopige oplevering voorzien eind maart 2022)

Aannemer
Vuylsteke-Eiffage
Aantal woningen
38 appartementen
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Bouwduur
Fase 1 & 2: 1023 kalenderdagen
Kostprijs: bestelbedrag en eindbedrag
Bestelbedrag: 9.205.253,10 euro
Eindbedrag na oplevering fase 2.
2.2.2

Leffingestraat 120

*foto’s januari 2022
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Aannemer
TV Canneyt Verhaeghe
Aantal woningen
Het project omvat de bouw van 14 appartementen en een ondergrondse parking.
Bouwduur
De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 520 kalenderdagen, maar werd verlengd door de
problemen met Covid. De oplevering zal plaatsvinden in januari 2022.
Kostprijs: bestelbedrag en eindbedrag
De werken werden besteld voor een bedrag van 2.673.866,05 euro
2.2.3

Goudvinkenstraat - Bredene

Aannemer
F. Verhelst vatte op 03/02/2020 de werken aan. Na de uitvoering van de funderingen vielen de werken
echter stil. De aannemer ging failliet. Na afhandeling van de curator zullen de werken opnieuw
aanbesteed worden.
Aantal woningen
Het project omvat de bouw van 5 woningen
Bouwduur
De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 300 kalenderdagen.
Kostprijs: bestelbedrag en eindbedrag
De werken zullen opnieuw aanbesteed en besteld moeten worden
2.2.4

Wielewalenstraat - Bredene

11

Aannemer
BV Siemoens
Aantal woningen
Het project omvat de bouw van 4 woningen
Bouwduur
De bouw ging van start op 27/09/2021. De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 430
kalenderdagen.
Kostprijs: bestelbedrag en eindbedrag
De werken werden besteld voor een bedrag van 839 616,04 €.
2.2.5

Lupinelaan

Aannemer
Maes & Coucke BV
Aantal woningen
Het project omvat de bouw van een koppelwoning
Bouwduur
De werken gingen van start op 29/11/2021 en de uitvoeringstermijn bedraagt 360 kalenderdagen.
Kostprijs: bestelbedrag en eindbedrag
De werken werden besteld voor 404 993,34 €
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2.3
2.3.1

Geplande nieuwbouwprojecten in 2022
Karel Goetghebeurstraat 1-3-5-7

Het project omvat de bouw van 63 apartementen en een gemeenschapslokaal. Door aanpassingen die
nodig zijn binnen het nieuwe RUP, verwachten we uiteindelijk in 2022 de werken te kunnen
aanbesteden.

2.4

Geplande renovaties in 2022
Nieuwe renovaties binnen de wijken Edebau, Mariakerke, Stene, Zandvoorde zullen ingepland
worden.

2.5
2.5.1

Geplande projecten
Boarebreker

Het project omvat de bouw van 60 assistentie woningen. Gezien wijzigingen binnen het project werd
dit opgetrokken naar 78 SAW’s. De architect werkt aan de opmaak van het voorontwerp
2.5.2

De Vernieuwde Stad

Het project omvat de afbraak van het oud gedeelte Nieuwe Stad en de bouw van 500 appartementen.
Het schetsontwerp werd goedgekeurd. Na goedkeuring van het RUP zal de fase voorontwerp aangevat
worden.
Voor tal van toekomstige projecten werd een ontwerper aangesteld, of zal een ontwerper gekozen
worden in de loop van 2022:
2.5.3

Nieuwpoortsesteenweg

ARQ werd aangesteld als ontwerper. Er zullen 23 appartementen gerealiseerd worden.
2.5.4

St Franciscusstraat – Paulusstraat – Kaaistraat
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MAF architecten werd aangesteld als ontwerper. Er zullen 14 appartementen gerealiseerd worden,
verspreid over de twee sites
2.5.5

Fortuinstraat – Vrijhavenstraat

Het project omvat de bouw van 17 koopappartementen. Cameleon architecten werd gekozen voor het
ontwerp van deze site
Voor volgende projecten zal in 2022 een ontwerper aangesteld worden:
2.5.6

Boomgaardlaan

Het project omvat de bouw van 30 wooneenheden.
2.5.7

Renovatie van de Mimosawijk en de 124 appartementen

Op 11/03/2022 vond de jury plaats die het architectenbureau ARQ aanstelde voor de renovatie van de
woningen en Plantec voor de renovatie van de infrastructuur.
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Hoofdstuk 3: Onderhoud en herstellingen
3.1

Raamovereenkomsten

Volgende raamovereenkomsten werden verlengd in 2021:
2019-07-002
2019-07-003
2019-07-004
2019-07-005
2019-07-006
2019-07-007
2019-07-008
2019-07-009
2019-08-010
2019-08-011
2019-08-012
2019-08-013
2019-08-014
2019-08-015
2019-08-016

Platte daken, gevelleien
CV + sanitair
Onderhoud houten schrijnwerk - schilderwerk
Soepele vloerbekleding
Elektriciteit
Riolering
Terrassen + metselwerk
Poorten
Hellende daken
Ruimen en ontstoppen
Zinkwerken
Glas
Keukens
Binnenschrijnwerk
Buitenschrijnwerk

Volgende raamovereenkomst werd besteld in 2021:
2021-04-019
2021-06-020

3.2

CV + Sanitair
Liften

Soort onderhoudsopdrachten

Een aantal onderhoudswerken gebeurde door eigen personeel:
3.2.1

Onderhoudsschilderwerken

Woningen: in 2021 werd er verder gewerkt in de wijk Zilverlaan. Gezien de grote achterstand werd eind
2019 een raamovereenkomst afgesloten voor het onderhoud van houten schrijnwerk. De eigen
schilders ontfermden zich over de gelijkvloerse woningen.
Appartementen: in 2021 werd verder gewerkt aan het schilderen van het binnenschrijnwerk van de
opgeleverde appartementen in de Aartshertoginnestraat 9 – 11 -13.
Eigen personeel werd ook maximaal ingezet bij het in orde zetten van woningen die opnieuw verhuurd
dienen te worden na een huuropzeg.

3.3

Aantal onderhoudsopdrachten

In 2021 werden 2901 opdrachten uitgevoerd door eigen personeel van De Gelukkige Haard. Er werden
1751 opdrachten uitgeschreven voor externe aannemers.

3.4

Bedragen onderhoud en herstellingen

De uitgave aan werken door externe aannemers bedroeg 1 .056.115,15 €, waarvan 884.970,39 € voor
herstellingen en 171.144,76 € voor opdrachten die onder periodiek onderhoud vallen.
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Hoofdstuk 4: Wonen
Overzicht woningen

a nta

aa

en e i n
OO

4.2
4.2.1

a mer

D

aa

eni or

eni or
a nta

oni n

enior

aa amer

tu i o eni or

anta

tu i o

eni or

eni or

eni or

enior

atrimonium

eni or

4.1

a mer

a rtement
D

Oostende
Totaal aantal woningen

Het grootste deel van het patrimonium van De Gelukkige Haard is in Oostende gelegen. In totaal
beschikt De Gelukkige Haard over 1830 sociale huurwoningen, waarvan er 1747 in Oostende gelegen
zijn.
De laatste jaren werden er forse inspanningen geleverd om nieuwbouwwoningen te realiseren. Dit om
tegemoet te komen aan de grote vraag op de wachtlijst van kandidaat-huurders.
Sinds 2005 werden in totaal 301 nieuwbouwwoningen gerealiseerd.
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Gerealiseerde nieuwbouw sinds 2005:
01/09/2005: 99 app K. Goetghebeurstraat 2-4-6, Cardijnplein 9-10-11
01/02/2009: 27 app K. Goetghebeurstraat 8
01/05/2012: 6 app Torhoutsesteenweg 117
01/07/2012: 8 app Antwerpenstraat 13-15
01/01/2013: 18 app Elisabethlaan 337 en 365
01/09/2013: 10 app Koningstraat 50-80
01/03/2014: 5 app Nieuwpoortsesteenweg 699
01/04/2014: 4 huizen Stuiverstraat 239
01/11/2014: 11 app Aartshertoginnestraat 31
01/12/2016: 12 app Torhoutsesteenweg 231
01/07/2017: 21 app Torhoutsesteenweg 316
01/02/2018: 26 app Wittenonnenstraat 37-43
01/12/2018: 3 app Kaïrostraat 61
01/09/2019: 20 app + 5 huizen Honoré Borgersstraat 42-44
01/12/2020: 26 app Aartshertoginnestraat 9 – 11 - 13
Momenteel zijn er nog een aantal werven in aanbouw en staan er enkele projecten nog op stapel.
Daarnaast zetten we sinds het jaar 2000 systematisch in op de renovatie van het oude patrimonium.
Vroeger werd dit met eigen middelen bekostigd. In 2021 is een renovatiereeks van 27 woningen
afgewerkt.
In maart 2022 vond de jury plaats om een ontwerper te kiezen voor de renovatie van 272 woningen in
de Mimosawijk. De laureaat is het ontwerpbureau ARQ geworden met Plantec die het openbaar domein
zal herinrichten.
Als SHM kijken we naar de toekomst en blijven we inzetten op renovatie en nieuwbouw tegelijkertijd.
Dit is de enige manier om aan de groeiende vraag naar sociale woningen een antwoord te bieden.
4.2.2

Aantal verhuurde woningen

Globaal maken we een onderscheid tussen 3 verschillende types woningen, nl. huizen, appartementen
en duplexwoningen. Duplexwoningen zijn huizen die in 2 wooneenheden verdeeld zijn. De opsplitsing
kan horizontaal zijn met als gevolg een duplex benedenverdieping en een duplex bovenverdieping (met
buitentrap). De opsplitsing kan ook verticaal zijn (duplex voorkant en een duplex achterkant).
In Oostende is de verdeling tussen de volgende types als volgt:
 527 huizen
 1148 appartementen
 72 duplexwoningen
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overzicht patrimonium
72
527

2000

huis

app

duplex

De 527 huizen in Oostende hebben 1 tot 5 slaapkamers. Het grootse deel van de huizen heeft 3
slaapkamers. Dit zijn huizen met een rationele bezetting van 4 tot 5 personen. Dit wil zeggen dat deze
type woning aan een gezin met 2 of 3 kinderen kan verhuurd worden. Een alleenstaande ouder wordt
steeds gelijkgesteld met een koppel met kinderen.






Huizen met 1 slaapkamer:
Huizen met 2 slaapkamers:
Huizen met 3 slaapkamers:
Huizen met 4 slaapkamers:
Huizen met 5 slaapkamers:

6
10
450
58
3

In onderstaande diagram ziet u de verdeling terug tussen het aantal slaapkamers:

Aantal slaapkamers per huis

huis 1 slk

huis 2 slk

huis 3 slk

huis 4 slk

huis 5 slk

We stellen vast dat het aanbod van huizen met 4 en 5 slaapkamers beperkt is. Voor gezinnen met 4 of
meer kinderen is het aanbod bijgevolg veel beperkter. Ook hebben grote gezinnen meestal een
duidelijke voorkeur voor huizen boven appartementen. De tuin is een extra troef voor de kinderen om
buiten te kunnen spelen. Huizen bouwen voor grote gezinnen is een uitdaging naar de toekomst toe.
Bouwgrond voor huizen in Oostende zijn nl. schaars.
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Daarom werd er in het ontwerp voor de renovatie van de Mimosawijk voorzien dat de woningen met
garage, na de renovatie woningen met 4 slaapkamers zullen worden. Op deze wijze bieden we een
antwoord op de vraag van grotere gezinnen.
4.2.3

Aantal verhuurde appartementen

Het grootste deel sociale huurwoningen in Oostende zijn appartementen. Op 31/12/2021 bestaat het
patrimonium van De Gelukkige Haard uit 1148 appartementen.

overzicht patrimonium Oostende

huis

app

duplex

De verdeling van het aantal slaapkamers bij de appartementen is als volgt:





Appartement met 1 slaapkamer: 309
Appartement met 2 slaapkamers: 722
Appartement met 3 slaapkamers: 112
Appartement met 4 slaapkamers: 5

Aantal slaapkamers per appartement

app 1 slk

app 2slk

app 3slk

app 4slk
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Het overgrote deel van de appartementen heeft 1 of 2 slaapkamers. In Oostende is een groot deel van
de populatie ouder dan 60 jaar en alleenstaand. Om tegemoet te komen aan de grote vraag voor
appartementen voor alleenstaanden heeft De Gelukkige Haard enkele jaren geleden beslist om 2slaapkamer appartementen ook toe te wijzen aan alleenstaanden. Als er dan kinderen of kleinkinderen
wensen te overnachten bij hun grootouder, dan is er voor hen ook een slaapkamer voorzien.
Door dit toe te passen kunnen alleenstaanden bij De Gelukkige Haard sneller toegang krijgen tot een
betaalbare sociale huurwoning.
Daarenboven is het appartementencomplex Winkelpad opgenomen in het doelgroepenplan van de Stad
Oostende, waardoor de wachttijd van een 65plusser, die de tijd niet meer heeft om lang te wachten op
een sociale woning, aanzienlijk ingekort is.
Appartementen met 3 of 4 slaapkamers worden toegewezen aan gezinnen met meerdere kinderen. We
stellen toch vast dat gezinnen bij het maken van hun keuzen aangeven dat zij de voorkeur hebben voor
een huis. Hoe beperkter de keuzes van de kandidaat-huurder, des te langer de wachttijd voor een
sociale woning.
4.2.4

Aantal duplexen

Het kleinste deel van het patrimonium bestaat uit duplexwoningen, 72 in totaal. We bespraken eerder
al op welke soorten duplexen er bestaan qua opsplitsing (boven/beneden en voorkant/achterkant).

Aantal slaapkamers per duplexwoonst

duplex 2 slk

duplex 3 slk

64 duplexwoningen hebben 2 slaapkamers, slechts 8 duplexwoningen hebben 3 slaapkamers.
Duplexwoningen worden de laatste jaren niet meer als type gebouwd. Deze woningen zijn gelegen in
het ouder patrimonium. In het verleden werden enkele van deze woningen gerenoveerd omdat ze in
feite niet minder aangepast waren aan de huidige normen van wooncultuur.
4.2.5

Aantal slaapkamers

In de voorbije hoofdstukken maakten we een onderscheid tussen het type woning en het aantal
slaapkamers. Samenvattend geven we nog eens het overzicht van de verschillende type woningen en
aantal slaapkamers verdeeld over de wijken.
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huis

app

duplex

totaal

cité Edebau

65

0

16

81

Mariakerke

37

0

20

57

Stene

28

8

16

52

Zandvoorde

52

0

20

72

De Nieuwe Stad

20

531

0

551

Sluisvliet

0

110

0

110

Zilverwijk

308

124

0

432

Terve

8

0

0

8

Visserskwartier

0

101

0

101

Achturenhuis

0

52

0

52

Hazegras

0

51

0

51

Binnen Centrum

0

89

0

89

Buiten centrum

9

82

0

91

Totaal

527

1148

72

1747
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Aantal slaapkamers huurwoningen
Oostende
810
635

319
63
3
1 slaapkamer

4.2.6.

2 slaapkamers

3 slaapkamers

4 slaapkamers

5 slaapkamers

Aantal verkochte woningen en openbare verkopen

In 2021 werden een openbare verkoop georganiseerd, met name het Primulapad 4, te Oostende werd
via Biddit verkocht. Dit omdat deze woning destijds via het recht van wederinkoop opnieuw werd
ingekocht door De Gelukkige Haard. Deze woning is echter gelegen tussen allemaal sociale
koopwoningen en dus particuliere eigenaars. De individuele renovatie van dergelijke woning loopt te
hoog op, waardoor er werd geopteerd om deze woning te verkopen.
Verder werden er nog 4 ondergrondse garageboxen die gelegen zijn in het complex de Louise Marie, via
Biddit verkocht.
4.2.7

Aantal autostandplaatsen/garages

In Oostende beschikt De Gelukkige Haard in totaal over 692 autostandplaatsen en garages. Bij
nieuwbouwprojecten worden de laatste jaren steeds rekening gehouden met de parkeermogelijkheden
bij het gebouw.
4.2.8

Aantal handelspanden

In totaal bezit De Gelukkige Haard 16 handelspanden. 15 panden zijn nog steeds verhuurd.

4.3
4.3.1

Bredene
Totaal aantal woningen

Het aanbod sociale huurwoningen in Bredene is eerder beperkt. In totaal worden 83 woningen te huur
aangeboden in deze Gemeente. Dit brengt het totale patrimonium van De Gelukkige Haard op 31
december 2021 op 1830 sociale huurwoningen.
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4.3.2

Aantal verhuurde woningen

Het aanbod sociale huurwoningen in Bredene bestaat enkel uit huizen.

aantal slaapkamers huurwoningen
Bredene
65

14
4
1 slaapkamer

2 slaapkamers

3 slaapkamers

Er zijn 4 huizen met 1 slaapkamer voor een alleenstaande persoon. Voor de huizen met 2 slaapkamers
is de rationele bezetting 2 tot 3 personen. Een koppel, een koppel met kind, of een alleenstaande ouder
met kind kan deze type woning huren.
Voor de huizen met 3 slaapkamers bedraagt de rationele bezetting 4 tot 5 personen. Gezinnen
bestaande uit 2 tot 3 kinderen kunnen dergelijke woning toegewezen worden.
4.3.3

Aantal verhuurde appartementen

In Bredene bezit De Gelukkige Haard geen sociale huurappartementen of duplexwoningen. Er is nog wel
bouwgrond beschikbaar waardoor hier nog mogelijkheden zijn om te bouwen in de toekomst.
4.3.4

Aantal verhuurde duplexen

Er zijn momenteel geen duplexwoningen te huur in Bredene.
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4.3.5

Aantal slaapkamers

Het grootste aanbod in Bredene bestaat uit huizen met 3 slaapkamers. Het aanbod voor alleenstaanden
en koppels is eerder beperkt. Voor gezinnen met meer dan 3 kinderen is er momenteel geen aanbod.
4.3.6

Aantal verkochte woningen en openbare verkopen

In Bredene werden geen onroerende goederen verkocht in 2021.
4.3.7

Aantal autostandplaatsen/garages

Er zijn 36 garages in Bredene voor 83 woningen. De garages mogen enkel gebruikt worden voor het
stallen van voertuigen en rijwielen. De garages zijn allemaal verhuurd.
4.3.8

Aantal handelspanden

In Bredene worden er geen handelspanden verhuurd door De Gelukkige Haard.

4.4

Evolutie van patrimonium en prognose 2021-2022

We voorzien een aangroei van 52 appartementen en 11 woningen in 2022. Volgende projecten moesten
worden opgeleverd in de loop van 2021 – 2022.
 Poststraat: 38 appartementen (oplevering april 2022)
 Leffingestraat 120: 14 appartementen (oplevering februari 2022)
 Goudvinkenstraat, Bredene: 5 woningen (nog niet vrijgegeven door de curator na
faillissement)
 Wielewalenstraat, Bredene: 4 woningen (in opbouw)
 Lupinelaan: 2 woningen (in opbouw)
De coronamaatregelen hebben vertraging gezet op de voortgang van de bouw. Ook de bouw werd
geteisterd door quarantainemaatregelen en personeelsproblemen. Hierdoor zit er een vertraging op de
uitvoering van de werken.

4.5
4.5.1

Sociale verhuringen
Profiel huurders

Hieronder kunt U een overzicht van de profielen van de huurders van De Gelukkige Haard vinden,
waarbij de gegevens soms zijn opgesplitst tussen de huurders in Oostende en Bredene. Hierbij kunt U
ook in de tabellen de leeftijdscategorieën van de huurders analyseren.
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Gezinstype:
Meer dan de helft van de huurders zijn alleenstaanden. Er zijn minder éénoudergezinnen met kinderen
dan koppels met kinderen. Voor de toewijzing van een sociale huurwoning maakt dit ook geen verschil.
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Een alleenstaande ouder wordt nl. gelijkgesteld met een koppel met kinderen voor wat betreft de
gezinsgrootte.
In onderstaande tabel vindt u een overzicht naar gezinstype:

alleenstaande

934

53,68%

eenoudergezinnen
1 volwassene + kind(eren)

168

9,66%

koppel met kinderen
2 volwassene + kind(eren)

281

16,15%

koppel zonder kinderen
2 volwassene

357

20,52%

Gezinsgrootte:
Voor wat betreft de gezinsgrootte van een huurder ziet de verdeling er als volgt uit:

gezinsgrootte

alleenstaande

2 personen

3 personen

4 personen

5 personen

6 personen

7 personen

8 personen

Meer dan de helft van de huurders is een alleenstaande persoon. We zullen verder bij de verdeling van
de leeftijd zien dat de huurder in vele gevallen meer dan 60 jaar is. De woningmarkt in Oostende en
Bredene heeft dus vooral nood aan betaalbare woningen voor alleenstaande senioren.
Slechts 2 % van de huurders hun gezin bestaat uit minimum 6 personen. Het aanbod voor grote gezinnen
is echter beperkt waardoor de instroom voor grote gezinnen eerder beperkt is.
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Leeftijd van de huurder:
Overzicht huurders Oostende

Leeftijdscategorie

Gezinssamenstelling
Alleenstaande
Alleenstaande + 1 kind
Alleenstaande + 2 kinderen
Alleenstaande + 3 kinderen
Alleenstaande + 4 of meer kinderen
Koppel zonder kind
Koppel + 1 kind
Koppel + 2 kinderen
Koppel + 3 kinderen
Koppel + 4 of meer kinderen

18-29 jaar
25
3
3

Overzicht huurders Bredene

Leeftijdscategorie

Gezinssamenstelling
Alleenstaande
Alleenstaande + 1 kind
Alleenstaande + 2 kinderen
Alleenstaande + 3 kinderen
Alleenstaande + 4 of meer kinderen
Koppel zonder kind
Koppel + 1 kind
Koppel + 2 kinderen
Koppel + 3 kinderen
Koppel + 4 of meer kinderen

18-29 jaar
1

1
5
1

30-54
jaar
132
61
41
25
12
17
21
44
33
32

55-64
jaar
216
33
12
2
1
47
17
14
7
6

30-54
jaar
1
5
5
3

55-64
jaar
8
3
1
1

2
5
2
5

11
5
3

65+ jaar
562
27
4

225
8
2
2

65+ jaar
8
1

4
1
1
1

1

Inkomen:
van

tot

aantal

percentage

0,00 €

6 197,33 €

26

1,51%

6 197,34 €

7 436,80 €

13

0,76%

7 436,81 €

8 676,27 €

10

0,58%

8 676,28 €

9 915,74 €

16

0,93%

9 915,75 €

11 155,21 €

68

3,96%

11 155,22 €

12 394,68 €

49

2,85%

12 394,69 €

13 634,15 €

125

7,28%

13 634,16 €

14 873,62 €

137

7,98%

14 873,63 €

16 113,09 €

291

16,95%

27

16 113,10 €

17 352,56 €

131

7,63%

17 352,57 €

18 592,03 €

110

6,41%

18 592,04 €

19 831,50 €

100

5,82%

19 831,51 €

21 070,97 €

66

3,84%

21 070,98 €

22 130,44 €

68

3,96%

22 310,45 €

23 549,91 €

62

3,61%

23 549,92 €

24 789,38 €

37

2,15%

24 789,39 €

26 028,85 €

48

2,80%

26 028,86 €

27 268,32 €

33

1,92%

27 268,33 €

28 507,79 €

33

1,92%

28 507,80 €

29 747,26 €

39

2,27%

29 747,27 €

30 986,73 €

31

1,81%

30 986,74 €

32 226,30 €

26

1,51%

32 226,21 €

33 465,67 €

24

1,40%

33 465,68 €

34 705,14 €

21

1,22%

34 705,15 €

35 944,61 €

18

1,05%

35 944,62 €

37 184,08 €

11

0,64%

37 184,09 €

38 423,55 €

16

0,93%

38 423,56 €

39 663,02 €

8

0,47%

39 663,03 €

40 902,49 €

5

0,29%

40 902,50 €

42 141,96 €

10

0,58%

42 141,97 €

43 381,43 €

5

0,29%

43 381,44 €

44 620,90 €

9

0,52%

44 620,91 €

45 860,37 €

14

0,82%

45 860,38 €

47 099,84 €

3

0,17%

47 099,85 €

48 339,31 €

7

0,41%

48 339,32 €

49 578,78 €

4

0,23%

49 578,79 €

50 818,16 €

5

0,29%

38

2,21%

50 818,17 €

Iets meer dan de helft van de huurders (50,44%) heeft een inkomen dat lager ligt dan 17352,56 euro.
De financiële middelen van de gemiddelde huurder zijn dus beperkt. Dit verklaart ook de lage
huurprijzen omdat het inkomen hierbij een grote factor is.
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Een klein percentage van de huurders (2,21%) heeft een inkomen hoger dan 50.818,16 euro. Huurders
met dit inkomen zouden in principe ook op de privé-markt kunnen huren. Meestal huren zij reeds vele
jaren hun sociale woning en wensen zij huurder te blijven van De Gelukkige Haard. Mocht het inkomen
toch nog dalen wegens vb. het overlijden of verhuis van hun partner, dan hebben zij de garantie dat hun
huurprijs mee aangepast zal worden.
4.5.2

Gemiddeld betaalde huurprijs

In onderstaande tabel ziet u de verdeling terug van de huurprijzen die voor een sociale huurwoning van
De Gelukkige Haard betaald worden. Dit is een overzicht van de reële huurprijs zonder de huurlasten.
van... €
0

tot …. €
24,78

aantal huurders
0

percentage
0%

24,79

124,78

0

0%

124,79

224,78

351

20%

224,79

324,78

752

44%

324,79

424,78

247

14%

424,79

524,78

141

8%

524,79

624,78

112

7%

624,79

699,99

80

5%

36

2%

700

Meer dan de helft van de huurders (64%) betaalt een huurprijs die lager is dan 324,28 euro.
Dit is 20% meer dan in 2020. Iets meer dan een derde van de huurders (36%)betaalt een huurprijs die
hoger ligt dan 424,78 euro. De huurders die een hogere huurprijs betalen door hun gezinssamenstelling
en inkomen zijn erg belangrijk om de huurinkomsten in evenwicht te houden.
4.5.3

Aantal huuropzeggingen

In 2021 gaven 94 huurders huuropzeg van hun sociale huurwoning. Dit is een gelijkenis t.o.v. 2020 toen
95 huurders hun opzeg betekenden. Het aantal huuropzeggingen fluctueert normaal elk jaar lichtjes,
maar hier kunnen we de stagnatie verklaren door corona.
Hieronder vindt u een overzicht van het aantal huuropzeggingen van de laatste 3 jaar.
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De verschillen in huuropzeg is vooral terug te vinden bij de huurders die een appartement huren. Dit is
eenvoudig te verklaren omdat het aanbod appartementen groter is.
Van de 94 ontvangen huuropzeggingen waren er 19 die hun opzeg gaven omdat ze muteerden naar een
aangepaste woning binnen de maatschappij. 20 huurders gaven hun huuropzeg omdat ze verhuisden
naar een rusthuis. 22 huurders waren overleden en waren er geen overgebleven huurders meer in de
woning. Dit betekent dat slechts 33 huurders hun opzeg gaven om een andere reden.

Reden huuropzeg

20%
35%

mutatie
overlijden

24%

rusthuis
andere

21%

De opzegtermijn verschilt van de reden van huuropzeg. Indien een huurder naar een woonzorgcentrum
verhuist en hiervan een bewijs voorlegt, dan bedraagt de opzegtermijn 1 maand.
Bij een overlijden eindigt het huurcontract van rechtswege op het einde van de tweede maand na het
overlijden van de laatste huurder.
Bij een gewone huuropzeg bedraagt de opzegtermijn 3 maanden ingaand de eerste dag van de maand
volgend op de aangetekende brief met de huuropzeg.
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Een verkorte opzegtermijn is menselijk ten aanzien van de huurders en/of hun nabestaanden. Dit
impliceert echter wel een langere leegstaande woning, omdat de verhuurprocedures dienen gevolgd te
worden.
4.5.4

Lokale toewijzingsreglement

Gewone toewijzingen:
In 2021 werden er 87 sociale huurwoningen toegewezen. In de onderstaande grafiek ziet u de evolutie
terug van de laatste 3 jaar. Het aantal toewijzingen is lager dan de vorige jaren maar dit kunnen we
verklaren doordat er wegens de corona maatregelen geen bezichtigingen mochten plaatsvinden.
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De toewijzing van een woning gebeurt volgens de eerst gerangschikte kandidaat, rekening houdend met
een aantal wettelijke absolute prioriteiten. Uiteindelijk werden er in 2021 51 woningen toegewezen
volgens zonder wettelijke prioriteiten. Dit betekent dat er 36 kandidaat-huurders een toewijzing met
prioriteit kregen.
Mutaties:
In 2021 hebben we 30 aanvragen tot mutatie ontvangen.
Elke huurder kan mutatie aanvragen, in 2021 waren volgende prioriteiten nog van toepassing, ingeval
de woning niet voldoet aan de rationele bezetting of aan de medische toestand van de huurder.
Deze prioriteiten zijn vastgelegd in het kaderbesluit sociale huur.
Bij mutatie wordt er telkens gekeken naar eventuele huurachterstand en het onderhoud van de woning.
Het is hier de Raad van Bestuur die beslist of deze huurder prioriteit krijgt of niet.
Dit betekent dat huurders, die mutatie aanvragen en prioriteit hebben gerangschikt worden voor de
kandidaten die niet in een sociale woning wonen.
Voor de huurders, die muteren naar een aangepaste woning gelden de inkomstenvoorwaarden niet.
In 2021 werden er 30 nieuwe aanvragen voor mutatie voorgebracht in de Raad van Bestuur.
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Versnelde toewijzingen
In 2021 werden 3 woningen versneld toegewezen.
4.5.5

Profiel kandidaat-huurders
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 Eind 2021 waren er 3146 kandidaten ingeschreven in het register.
 Er werden 426 nieuwe inschrijven gedaan in 2021.
In de loop van 2021 werden er 94 kandidaten geschrapt, uitgezonderd de kandidaten, die geschrapt
werden wegens het toekennen van een woning.
Dit gebeurde om volgende redenen: 46 kandidaten werden geschrapt op eigen verzoek, 46 wegens een
2e weigering van een sociale woning, 2 wegens het niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden op het
ogenblik van de toewijzing.
Het aantal inschrijvingen ligt lager dan in 2020, waarschijnlijk hebben de maatregelen voor corona hier
nog mee te maken.
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Het onthaal werd gesloten, er werd een tijd enkel op afspraak gewerkt waardoor er minder
inschrijvingen zijn gebeurd.

Kandidaten
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2288
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aantal inschrijvingen

2019

aantal kandidaat-huurders

Hieronder hebben we een overzicht van de kandidaat-huurders volgens:
Gezinsinkomen:
Hierbij ziet men dat het grootste aantal kandidaten een laag inkomen heeft, hieruit kan men afleiden
dat er zeker nog nood is aan het bouwen van sociale woningen.

Gezinsinkomen kandidaten
700
600

Titel

500
400
300
200
100
0

Titel
minder dan 11.000

11.000 - 13.000

13.000 - 15.000

17.000 - 19.000

19.000 - 21.000

Meer dan 21.000

15.000 - 17.000

Nationaliteit
Uit onderstaande grafiek kan men afleiden dat er maar een heel klein aantal van de kandidaathuurders een nationaliteit hebben die niet Belg of EU is.
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Lokale binding:
Naast de optionele voorrangsregels is er ook nog de lokale binding.
Voor Stad Oostende:
1. Er wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die minimaal 10 jaar onafgebroken
in Oostende wonen op het ogenblik van toewijzing.
2. Er wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die minimaal 5 jaar onafgebroken in
Oostende wonen op het ogenblik van toewijzing.
3. Er wordt daarna voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die in de periode van 6 jaar
voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn van Oostende.
Deze regel is van toepassing op alle sociale huurwoningen op het grondgebied van Oostende.
Voor Gemeente Bredene:
1. Er wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die minimaal 10 jaar onafgebroken
in Bredene wonen op het ogenblik van toewijzing.
2. Er wordt voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die minimaal 5 jaar onafgebroken in
Bredene wonen op het ogenblik van toewijzing.
3. Er wordt daarna voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die in de periode van 6 jaar
voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn van Bredene.
Deze regel is van toepassing op alle sociale huurwoningen op het grondgebied van Bredene.
Kandidaat-huurders die hun domicilie hebben buiten ons werkgebied, maken weinig kans op een
toewijzing.
Uit onderstaande grafiek kan men afleiden dat er 457 kandidaat-huurders buiten het werkgebied
wonen.
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Hoofdstuk 5: Sociale dienst
De sociale dienst bestaat tot op heden uit 3VTE die onder meer verantwoordelijk zijn voor de
inschrijving van kandidaat huurders en het algemeen onthaal, een aanspreekpunt zijn bij vragen en
problemen, huisbezoeken uitvoeren bij nieuwe huurders etc.

5.1

Huisbezoeken

Dit jaar werden opnieuw heel wat huisbezoeken uitgevoerd in het kader van klachten, achterstal,
wooncultuur, een evaluatie, iets anders of een combinatie van voorgaande redenen. In totaal ging het
om een 350 huisbezoeken. Dat is een sterke daling t.o.v. 2020. De daling is te wijten aan corona. Enkel
de hoogdringende huisbezoeken werden tijdens het grootste deel van het coronajaar uitgevoerd.
Nieuwe huurders werden bijvoorbeeld opgebeld i.p.v. bezocht.
De categorie ‘andere’ gaat bijvoorbeeld over bezichtigingen met kandidaat – huurders of naar
aanleiding van bepaalde bezorgdheden. (Cfr. buur al lang niet meer gezien of gehoord)
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Huisbezoeken 2021 sociale dienst
21%

350 = 100%
50%

7%

6%

16%
klachten

5.2
5.2.1

achterstal

wooncultuur

evaluatie

andere

Samenwerking SAAMO
Aangepaste coronawerking

Corona had jammer genoeg nog een grote invloed op de werking van SAAMO (het vroegere
Samenlevingsopbouw). Zeker de eerste zes maanden van het jaar waren de groepswerkingen nog sterk
gelimiteerd door de toen geldende coronamaatregelen. De opbouwwerkers schakelden over naar
individuele contacten en kleinere groepsactiviteiten, voornamelijk buiten waar ze de onderlinge afstand
konden garanderen. Op doorverwijzing van onze sociale dienst gingen de opbouwwerkers langs bij
bewoners die het moeilijk hadden. Er werden stoepbezoeken georganiseerd en SAAMO hield in hun
kantoor in de Gulden Sporenlaan in de Nieuwe Stad permanentie waardoor er iedere dag minstens één
iemand aanwezig was voor een luisterend oor of een babbeltje. Ze bereikten hiermee een 60-tal
bewoners. Met vrijwilligers van de wijk werd de buurttuin verder onderhouden en richten ze de kleine
groenzone ter hoogte van de bakkerij aan het Winkelpad in. Ze plaatsten er onder andere publieke
kruidenbakken.
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5.2.2

Zomerevent Quartier D’O

Toen het eindelijk weer mocht, werden vanaf mei en de hele maand juni heel wat wijkbewoners door
SAAMO gemobiliseerd om een actieve bijdrage te leveren aan het zomerevent Quartier D’O.
Zangtalenten werden gezocht en gevonden en repeteerden voor Café Chantant op vrijdag, met 200
aanwezigen. Op zaterdag waren 300 aanwezigen present in het familiepark en voor bal populaire. De
kookploeg van 24 personen gaf het beste van zichzelf om de 273 aanwezigen op zondag iets lekkers
voor te schotelen tijdens de Langste Tafel. Zo werd het laatste weekend van juli met Quartier D’O in de
Nieuwe Stad een echte voltreffer!

5.2.3

Herinrichting van de buitenruimte zaal Sluisvliet in Vuurtorenwijk.

Sinds een paar jaar vindt het Familiesalon van SAAMO wekelijks een onderkomen in zaal Sluisvliet in de
Vuurtorenwijk. Elke donderdagnamiddag komen er een twintigtal ouders met hun kinderen samen.
Ouders vinden er vertrouwen en kunnen er terecht met hun verhaal. Ze leren andere ouders kennen,
ontdekken hun weg in het welzijnsaanbod en staan sterker om zelf hun problemen aan te pakken. De
aanwezige gezinnen signaleerden dat ze het stuk voor de zaal er troosteloos vonden bijliggen. SAAMO
en de Gelukkige Haard bundelden de krachten en dienden een subsidie in bij Wijkprikkels van stad
Oostende om dit stukje buitenruimte mooier en kindvriendelijk te maken. Niet alleen een meerwaarde
voor de werking van de Familiesalons, maar ook voor de bewoners die in de appartementen boven de
zaal wonen. We willen een ondergrond waar de kinderen veilig kunnen spelen: fietsen, rolschaatsen,
krijten,... maar ook meer groen en een paar speeltuigen.
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SAAMO ging op een participatieve manier aan de slag om de buitenruimte opnieuw vorm te geven,
aansluitend bij de noden en wensen van de buurtbewoners.
Ze verzamelden ideeën bij verschillende partners in de wijk (zoals straathoekwerker, bibliotheek, het
inloopteam, …). SAAMO zocht vooral naar hedendaagse, creatieve toepassingen die een buitenruimte
aantrekkelijk kunnen maken. Ook de insteek van lokale en sociale productie is belangrijk, daarom wordt
er ook samengewerkt met atelier Vonk. Het resultaat van deze verkennende fase was een lijst van een
tiental mogelijkheden van buitenelementen wat betreft ontspanning, spelen en groen. Deze maakten
ze visueel a.d.h.v. foto’s en werden in het najaar voorgelegd aan de buurtbewoners, zodat ze er hun
mening konden over geven. In november kochten ze de materialen ter verfraaiing van de buitenruimte
Sluislviet: een speelhuisje, krijtbord, picknickbank, voetbaldoelen, materiaal voor groene beplanting, …
De uiteindelijke herinrichting van de buitenruimte en de plaatsing van de materialen staat gepland voor
het voorjaar van 2022. We kijken al uit naar de feestelijke opening op 11 juni 2022.
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5.2.4

#Nieuwe Stad Deluxe

In 2021 voerde SAAMO ook de eerste verkennende gesprekken met wijkpartners en bewoners over
project #nieuwestaddeluxe. In De Nieuwe Stad creëert SAAMO een netwerk van groepjes burgers die
iets delen met andere wijkbewoners. Dit kan rond een gezamenlijke interesse (bv lokale radio maken)
of een gezamenlijk talent (tuinieren, zingen, koken, werk). Bedoeling is dat ze iets ‘Nieuw’ opzetten voor
de wijk. Alle activiteiten krijgen dezelfde communicatieve kapstok (vandaar de hashtag) om te tonen
dat er heel wat broeit en groeit in de Nieuwe stad én om verbindingen te maken. Er is extra aandacht
voor wijkbewoners met een migratieachtergrond zodat zij zich uitgenodigd voelen om deel te nemen
aan activiteiten in de wijk. Dit project slaat bruggen tussen bewoners die elkaar anders niet vinden, ze
breiden hun netwerk uit en raken vertrouwd met elkaar. Op die manier wil SAAMO kleine directe
vormen van solidariteit stimuleren.
Wordt vervolgd!

39

5.3

Samenwerking C.A.W. preventieve woonbegeleiding

De dienst preventieve woonbegeleiding van het C.A.W. blijft de belangrijkste partner. Dat bleek ook uit
een evaluatie die dit jaar georganiseerd werd. De rol van de preventieve woonbegeleiders is belangrijk
om de uithuiszettingen van sociale huurders tot een minimum te beperken. De medewerkers gaan zeer
aanklampend te werk om onze zittende huurders te helpen. Dat is perfect complementair met de missie
van de eigen sociale dienst. Namelijk, inzetten op de rechten van de zittende huurders, maar ook op de
huurdersverplichtingen. Door deze samenwerking worden ook heel wat gerechtelijke procedures
vermeden.
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5.4

Bewonerskranten

Om alle kandidaat huurders, nieuwe huurders en zittende huurders goed te informeren, creëert de
sociale dienst per trimester een professionele bewonerskrant met daarin interviews van huurders, leuke
weetjes uit de buurt, wedstrijden voor groot en klein enz. Daarnaast werd een krant ontworpen op maat
van kandidaat huurders en tot slot een speciaal exemplaar voor onze nieuwe huurders.

Hoofdstuk 6: Huurprijsberekening, huurinkomsten &
achterstallen
6.1

Huurprijs

In 2021 wordt zoals in voorgaande jaren de huurprijs als volgt bepaald
= 1/55ste van het geïndexeerd gezinsinkomen – patrimoniumkorting – gezinskorting + huurlasten
Vanaf 1 januari 2020 betalen huurders met een hoger inkomen een groter aandeel in de
huurprijsberekening. Zo neemt u:
-1/54ste, als het inkomen hoger is dan de toepasselijke inkomensgrens, maar lager dan 125% van de
toepasselijke inkomensgrens
-1/53ste, als het inkomen gelijk of hoger is dan 125% van de toepasselijke inkomensgrens, maar lager dan
150% van de toepasselijke inkomensgrens
-1/52ste, als het inkomen gelijk of hoger is dan 150% van de toepasselijke inkomensgrens.
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De bovengrens van de huurprijs (excl. Huurlasten) blijft de basishuurprijs. Dit wijzigt niet.
6.2.1

Gezinskorting

1 persoon ten laste = € 19, dubbele persoon ten laste = € 38, halve persoon ten laste = € 9, 5
Het totaal aantal personen ten laste bepaalt dus de gezinskorting.

6.2

Tijdelijke bezetting buiten sociaal huurstelsel

In 2021 werden er 5 woningen verhuurd aan CAW. De woningen die verhuurd worden in dit project zijn
woningen die leeg staan in afwachting van een renovatieproject. CAW verhuurt in dit project deze
woningen aan huurders die dreigen op straat terecht te komen. Zo kunnen zij gedurende een periode
van 6-9 maanden een woning zoeken op de privé-markt. CAW betaalt de helft van de markthuurwaarde
van de woning.

6.3

Huurinkomsten

6.3.1

Totaal op jaarbasis

Te betalen door zittende huurder
Totaal per maand (gemiddeld)
Totaal per jaar

633.662,17
7.603.946,06

Winkels
Totaal per maand (gemiddeld)
Totaal per jaar

9.279,13
111.349,58

Antennes
Totaal per maand (gemiddeld)
Totaal per jaar

2.356,55
28.278,60

niet sociale huurders van garages e.a.
Totaal per maand (gemiddeld)
Totaal per jaar

4.861,10
58.333,14

Algemeen Totaal
Totaal per maand (gemiddeld)
Totaal per jaar

650.903,04
7.810.836,46
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6.4

Achterstallen

De sociale dienst is verantwoordelijk voor de opvolging van huurachterstal. Het is een
huurdersverplichting om de huur correct en stipt maandelijks te betalen. In 2021 behandelde de sociale
dienst 355 dossiers i.v.m. huurachterstal. Doorgaans vertalen de tussenkomsten zich concreet in
herinneringsbrieven sturen, huisbezoeken uitvoeren, huurders opbellen, etc. Als dat nodig is, wordt de
huurder doorverwezen naar een C.A.W. of een O.C.M.W. met het oog op schuldhulpverlening.

6.5

Uithuiszetting

In 2021 was er sprake van 3 uithuiszettingen. Een gerechtsdeurwaarder voert het vonnis van de
vrederechter uit door concreet uit te drijven in het bijzijn van politie en een aangestelde verhuisfirma.
In alle 3 de dossiers ging het om een combinatie van meerdere variabelen zoals achterstal, fraude,
problematische wooncultuur of extreme overlast. Veelal is de extreme overlast in dergelijke dossiers te
linken aan het drugsmilieu. Een permanente, tergende verstoring van het rustig huurgenot van andere
bewoners kan uiteraard niet. In dergelijke gevallen moet ook een sociale huisvestingsmaatschappij zijn
verantwoordelijkheid durven opnemen. De bestaande procedures voor overlast, huurachterstal en
fraude, voorzien immers voldoende kansen voor de huurder om zich te herpakken.
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Hoofdstuk 7: Onroerende transacties
7.1

Overzicht onbebouwde gronden

We hebben nog onbebouwde gronden in de wijk:









7.2

Zilverlaan
Bredene
Cardijnplein 6 – 7 -8
St. Paulusstraat
St. Franciscusstraat 49 – 51
Kaaistraat 51
Boomgaardlaan
Sluisvliet

Verkoop

Er werden geen onbebouwde gronden verkocht in 2021.

7.3

Aankoop

In 2021 werden geen gronden aangekocht.

Hoofdstuk 8: Klachten
8.1

Cijfers 2021
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8.2

Klachtenbehandeling 2021

Vier ongegronde verhaalprocedures, een aanzienlijke daling in het aantal meldingen, een kleine stijging
in het aantal effectieve klachten & een huurdersadviesraad die zich bij het Grondwettelijk Hof verzet
tegen het decreet van 7 juli 2021.
8.2.1

Extra personeel

Door plotse uitval van een aantal personeelsleden was extra personeel ter vervanging geen overbodige
luxe. Het mag gezegd zijn dat directie tijdig heeft ingegrepen zodat de dienstverlening naar alle
(kandidaat) huurders gegarandeerd bleef. De klachtenbehandelaars konden immers vaststellen dat er
niet enkel gehoor, maar effectief maatregelen zijn genomen om bezorgdheden op de werkvloer
concreet op te lossen. Niet alleen de technische dienst kreeg een extra toezichter, er werden daarnaast
extra bedienden aangeworven om de algemene telefonie, boekhouding en administratie op te vangen.
8.2.2

Telewerk

Telewerk als norm heeft een impact op de klachtenbehandeling. Tot op heden worden enkel de strikt
noodzakelijke huisbezoeken uitgevoerd. Het kantoor bleef toegankelijk op afspraak. In theorie kan alle
communicatie via andere kanalen verlopen. Een burenconflict kan bijvoorbeeld perfect opgelost
worden vanop afstand. Een feedbackbevraging ter evaluatie ook. Het is in deze tijden dat de
meerwaarde van 'face-to-face' communicatie echter duidelijk wordt. Een mail, brief of telefonisch
contact heeft simpelweg niet dezelfde impact als een huisbezoek of een gesprek op kantoor.
Laagdrempeligheid creëer je onder meer door vertrouwensbanden op te bouwen met je doelgroepen.
Door duidelijk en op maat te communiceren en vooral een aanspreekbare houding aan te nemen. Net
dat kan je veel beter inschatten in een rechtstreeks gesprek. De klachtenbehandelaars willen hiermee
niet de gefaciliteerde maatregelen voor telewerk teniet doen. Die zijn noodzakelijk om de
dienstverlening in deze vervelende tijden verder te zetten. Essentie is dat een sociale dienst die
waakzaam moet zijn voor begeleidingsnoden veel meer kan decoderen tijdens een huisbezoek. Ook in
het kader van klachtenbehandeling, tevredenheid bij de doelgroep etc.
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8.2.3

Verhaalprocedures

De vier verhaalprocedures bij Wonen Vlaanderen werden allemaal ongegrond bevonden. Dit zegt ons
dat de collega's van dienst verhuring en inschrijvingen hun werk volgens de regels van de kunst hebben
uitgevoerd.
8.2.4

Een daling in het totaal aantal meldingen

Onder meldingen verstaan we alle uitingen van ongenoegen van huurders over huurders. Die meldingen
zijn ten opzichte van 2020 gedaald met 25%. Leefbaarheid, waarbij het zeer vaak gaat om
geluidsoverlast, is ook gedaald met een kleine 20%. In elk geval een bescheiden stap in de goede
richting. De sociale dienst wil in zijn klachtenbehandeling vooral een goed evenwicht tussen een
verdraagzame maatschappij waar assertieve huurders zelfstandig hun conflicten oplossen versus een
tijdige interventie op maat waar nodig.
Slechts twee formele meldingen van vandalisme. Vorig jaar waren dat er nog twaalf. Dit jaar was er
brandstichting in een ondergrondse parking. De Gelukkige Haard nam al extra maatregelen door haar
garageboxen te voorzien van extra maalsloten. Dit om concreet gevolg te geven aan de feedback van
de wijkagenten, alsook van de huurders die met inbraken geconfronteerd werden in hun individuele
garageboxen. De investeringen in camerabewaking lijkt haar vruchten af te werpen in andere gebouwen
en parkings. Na de brandstichting werd een grondige renovatie van gans de ondergrondse parking in
kwestie gerealiseerd. Onder meer nieuwe toegangspoorten, camerabewaking, verlichting etc.
Verder in 2021 vier meldingen van domiciliefraude of onaangegeven bijwoning. In drie van de vier
gevallen ging het om familieleden die tijdelijk op bezoek waren. Het overig dossier deed aanvankelijk de
wenkbrauwen fronsen, maar de bevoegde wijkagent schreef betrokkene alsnog in. Er bleek na verder
onderzoek geen sprake van onderverhuring. Een fraudedossier, dat al eerder was aangemeld,
resulteerde dit jaar wel in een vonnis tot huurontbinding. De fraude was immers objectief onderzocht
en bewezen. Een mooie nuance op de perceptie van straffeloosheid op vlak van domiciliefraude.
8.2.5

Een stijging in het totaal aantal klachten

Een 22-tal effectieve klachten brengen een stijging van 13% met zich mee ten aanzien van vorig jaar.
Klachten omtrent herstellingen en vochtproblemen brengen het grootste aantal met zich mee. Veel van
die categorie klachten had met de staat van de woning te maken bij het betrekken van de woning. De
directeur ging daarom samen met de klachtenbehandelaars ter plaatse. Er kon al heel wat frustratie
weggewerkt worden door bijvoorbeeld bepaalde muren beter schilderklaar te zetten of door simpelweg
samen met de betrokkene de herstellingen te overlopen. Sommige herstellingen lieten te lang op zich
wachten. Soms door een vergetelheid, soms door overmacht. Een redelijke termijn is subjectief, zeker
in deze tijden. Het was voor onze externe aannemers wellicht geen evidente periode. Daarnaast was er
herhaaldelijk sprake van personeel dat in quarantaine moest, zowel intern personeel als bij onze externe
aannemers. Periodes van personeelsuitval hebben natuurlijk zijn weerslag in de praktijk. Een aantal
concrete maatregelen werden dit jaar genomen om klachten tijdens een bezichtiging, aanvang
verhuring of tijdens de verhuring naar de toekomst toe te vermijden. Een extra toezichter werd
aangeworven, een poetsman werd aangesteld om de woningen grondig te poetsen vooraleer die in
verhuring gaan, bedienden kunnen rechtstreeks afspraken inplannen in de agenda van de toezichters,
muren worden schilderklaar gezet, eventuele sporen van condensatieschimmel worden aangepakt etc.
Niet enkel de maatschappij heeft verwachtingen van zijn huurders. Ook de (kandidaat)huurders hebben
terechte verwachtingen van de sociale verhuurmaatschappij. Als dat net een voorbeeldhuurder is, kan
je het hem of haar niet kwalijk nemen dat zijn verwachtingen naar de maatschappij hoger liggen dan de
norm. Elke huurder heeft dezelfde rechten en plichten. Positieve bekrachtiging voor de ‘goede
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huisvaders’ kan nooit geen kwaad, het bespreekbaar maken van individuele verwachtingen ook niet.
Klachten en onvervulde verwachtingen gaan immers hand in hand.
8.2.6
Beroep tegen het decreet houdende de wijziging van diverse decreten met
betrekking tot wonen van 7 juli 2021 bij het Grondwettelijk Hof
De huurdersadviesraad was ‘not amused’ met het feit dat het aandeelhouderschap van rechtswege
werd ontbonden door dit decreet. Ze adviseerde de raad van bestuur om alle aandeelhouders hiervan
op de hoogte te brengen en hen uit te nodigen op bewonersvergaderingen. De huurdersadviesraad
organiseerde een bijkomende open vergadering. Heel wat zittende huurders uitten hun bezorgdheden
en ongenoegen dat hun stemrecht werd afgenomen. Een kaakslag voor de huurdersparticipatie. De
Gelukkige Haard was immers een huurderscoöperatieve met aandeelhouders. De huurdersadviesraad
adviseerde uiteindelijk de raad van bestuur om een procedure op te starten tot schorsing en vernietiging
van dergelijk decreet. Ongeveer 10% van alle zittende huurders tekende uiteindelijk de petitie om zich
formeel te verzetten.

Hoofdstuk 9: Jaarrekening en verslag commissaris
Hieronder vindt u het jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31/12/2021. De volgende onderdelen
zijn van toepassing:

 TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING
 BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA HET EINDE VAN HET BOEKJAAR
 VOORUITZICHTEN
 ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
 VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN
 FINANCIELE INSTRUMENTEN
 BIJKANTOREN
 STRIJDIG BELANG
 ONDERNEMINGEN IN VERLIESSITUATIE
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TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING
ACTIEF
MATERIËLE VASTE ACTIVA
De netto boekwaarde van de totale materiële vaste activa bedraagt per einde boekjaar 114.040.189,00
EUR, tegenover 112.223.918,10 EUR vorig boekjaar.

Deze rubriek bestaat uit de volgende componenten:
- Terreinen en gebouwen
- Installaties, machines en uitrusting
- Meubilair en rollend materieel
- Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Terreinen en gebouwen:
De netto boekwaarde per einde boekjaar bedraagt 99.457.720,94 EUR.
De investeringen van het boekjaar bedragen 3.105.670,65 EUR en betreffen vooral de renovatie van 27
woningen uit het oud patrimonium. De gebouwen worden afgeschreven ten bedrage van 2.742.098,19
EUR en er werd voor 331.372,20 EUR buiten gebruik gesteld door de renovaties.
De Vlaamse minister van Wonen ondertekende een ministerieel besluit dat het ministerieel besluit van
29 oktober 2010 (het boekhoud-MB) wijzigt. Er is een belangrijke wijziging namelijk een verlenging van
de afschrijvingstermijn van sociale woningen naar 50 jaar in plaats van 33 jaar. Deze wijzigingen treden
in werking op 31 december 2020. De afschrijvingstermijn van projecten die nu op 33 jaar afgeschreven
worden (projecten met een eerste afschrijving tussen 2011 en 2020), worden verlengd naar 50 jaar. Dit
heeft een positieve impact op het resultaat namelijk een daling van de afschrijvingskost op de
basisstructuur van de gebouwen met 225.960,30 EUR.

Installaties, machines en uitrusting:
De netto boekwaarde per einde boekjaar bedraagt 4.135,21 EUR.
Er werden voor 1.606,46 EUR machines aangekocht in 2021.
Deze worden afgeschreven ten bedragen van 2.774,17 EUR a rato van 20.00 % per jaar.

Meubilair en rollend materieel:
De netto boekwaarde per einde boekjaar bedraagt 126.180,65 EUR.
De investeringen van het boekjaar bedragen 8.505,99 EUR en betreffen de aankoop van elektrische
fietsen en informaticamateriaal.
Deze worden afgeschreven ten bedrage van 54.014,45 EUR a rato van 20.00 % per jaar.

49

Leasing:
De netto boekwaarde per einde boekjaar bedraagt 44.300,54 EUR.
Er zijn geen investeringen gebeurd tijdens het boekjaar .
Deze worden afgeschreven ten bedrage van 12.629,72 EUR a rato van 20.00 % per jaar.

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen:
De netto boekwaarde per einde boekjaar bedraagt 14.407.851,66 EUR.
De mutatie van het boekjaar met betrekking tot activa in aanbouw bedraagt 1.700.874,27 EUR en is het
gevolg van de vervaardiging van nieuwe projecten zoals Leffingestraat en Poststraat.

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR
De netto boekwaarde van de totale vorderingen op ten hoogste één jaar bedraagt per einde boekjaar
185.511,45 EUR, tegenover 155.615,95 vorig jaar.
Deze rubriek bevat:
- Handelsvorderingen
- Overige vorderingen
Handelsvorderingen:
De netto boekwaarde per einde boekjaar bedraagt 99.357,45 EUR ten opzichte van 73.407,51 EUR vorig
boekjaar.

In toepassing van de beslissing van de raad van bestuur werden voor 6.855,96 EUR “handelsvorderingen
uit de boeken” verwijderd rekening houdend met het feit dat de vorderingen ouder zijn dan 4 jaar en
bijgevolg als oninbaar gekwalificeerd worden.

Overige vorderingen:
De netto boekwaarde per einde boekjaar bedraagt 96.154,00 EUR ten opzichte van 82.208,44 EUR vorig
boekjaar.

LIQUIDE MIDDELEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN
Liquide middelen:
De netto boekwaarde van de liquide middelen bedraagt per einde boekjaar 5.387.237,50 EUR,
tegenover 4.835.038,38 EUR vorig boekjaar.
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Overlopende rekeningen:
De netto boekwaarde van de overlopende rekeningen op het actief van de balans bedraagt per einde
boekjaar 228.607,85 EUR, tegenover 232.544,72 EUR vorig boekjaar.

PASSIEF

KAPITAAL EN UITGIFTEPREMIES
Het kapitaal van DE GELUKKIGE HAARD bedraagt op het einde van het boekjaar 852.608,74
EUR, vertegenwoordigd door 37.773 aandelen, waarvan 91.716,26 EUR nog niet volstort.
KAPITAALSUBSIDIES
De netto boekwaarde van de kapitaalsubsidies per einde boekjaar bedraagt 9.328.242,32 EUR,
tegenover 9.450.802,00 EUR vorig boekjaar.
De mutatie van deze rubriek is het gevolg van een VKF Premie voor de renovatie van het Oud
Patrimonium en een opname in de opbrengsten.
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
De netto boekwaarde van de voorzieningen en risico's en kosten bedraagt per einde boekjaar
1.180.033,34 EUR, tegenover 1.237.032,72 EUR vorig boekjaar.
Grote herstellings- en onderhoudswerken:
De netto boekwaarde per einde boekjaar bedraagt 666.731,00 EUR. De voorziening werd meer specifiek
aangelegd voor grote onderhouds- en herstellingswerken.
De mutatie ten opzichte van het vorig boekjaar ten bedrage van -60.619,50 EUR is het gevolg van een
toevoeging ten bedrage van 666.731,00 EUR enerzijds en een afboeking ten bedrage van 727.350,50
EUR anderzijds.

Uitgestelde belastingen:
De netto boekwaarde per einde boekjaar bedraagt 483.302,34 EUR, tegenover 489.590,33 EUR vorig
boekjaar.

SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR
De netto boekwaarde van de schulden op meer dan één jaar bedraagt per einde boekjaar 85.834.450,86
EUR, tegenover 82.603.931,23 EUR vorig boekjaar.
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SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR
De netto boekwaarde van de schulden op ten hoogste één jaar bedraagt per einde boekjaar
4.408.577,09 EUR, tegenover 5.183.541,42 EUR vorig boekjaar.
Deze rubriek bevat de volgende componenten:
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden: kredietinstellingen
Financiële schulden: overige leningen
Handelsschulden
Schulden m.b.t. belastingen
Schulden m.b.t. bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
De netto boekwaarde van de schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen bedraagt
2.393.013,98 EUR.
Financiële schulden - Kredietinstellingen
De netto boekwaarde per einde boekjaar bedraagt 0,00 EUR.
Financiële schulden - Overige leningen
De netto boekwaarde per einde boekjaar bedraagt 0,00 EUR.
Handelsschulden
De netto boekwaarde bedraagt per einde boekjaar 612.873,53 EUR, tegenover 1.393.524,69 EUR vorig
boekjaar.
Schulden met betrekking tot belastingen
De netto boekwaarde bedraagt per einde boekjaar 871.520,45 EUR. Deze post is voornamelijk
opgebouwd uit B.T.W. (15.707,06 EUR) en onroerende voorheffing (855.793,73 EUR).

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten
De netto boekwaarde van de schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten bedraagt
per einde boekjaar 110.151,51 EUR.
Overige schulden
De netto boekwaarde per einde boekjaar bedraagt 420.963,97 EUR.
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OVERLOPENDE REKENINGEN
De netto boekwaarde van de overlopende passiefrekeningen bedraagt per einde boekjaar 300.363,25
EUR
Deze wordt vertegenwoordigd door toe te rekenen kosten ten bedrage van 279.028,19 EUR en over te
dragen opbrengsten ten bedrage van 21.335,06 EUR.
RESULTATENREKENING
BEDRIJFSRESULTATEN
De omzet bedraagt 8.513.077,74 EUR, tegenover 8.416.869,54 EUR vorig boekjaar. Dit is een toename
met 1,1%

De geproduceerde vaste activa (64.863,08 EUR) betreffen voornamelijk geactiveerde toezichtkosten en
geactiveerde kosten m.b.t. het plaatsen van warmwaterboilers.

De andere bedrijfsopbrengsten bedragen per einde boekjaar 389.484,64 EUR en omvatten voornamelijk
bedrijfssubsidies, recuperatie van kosten en diverse bedrijfsopbrengsten.

De uitgaven voor diensten en diverse goederen bedragen 2.578.543,26 EUR, tegenover 1.945.228,65
EUR vorig boekjaar.
De bezoldigingen en sociale lasten bedragen 1.660.875,37 EUR, tegenover 1.583.064,64 EUR vorig
boekjaar .
De stijging in de bedrijfskosten komt vooral door volgende posten :

• Stijging onderhoud en herstel patrimonium , er is een inhaalbeweging gebeurt door de
achterstand die ontstond in 2020 ( coronajaar ).
• Stijging kosten uitzendarbeid : door ziekteverzuim en door de toename van herstellingen en
onderhoud was er ook nood aan meer werkkrachten.
• Stijging energiekosten
• Stijging brandverzekering door renovaties en uitbreiding van het patrimonium
• Stijging kosten advocaten , juridische experten en gerechtsdeurwaarders

De afschrijvingen onder de bedrijfskosten zijn verdeeld over de immateriële vaste activa, 1.105,46 EUR
en de materiële vaste activa, 2.811.516,53 EUR.
De waardeverminderingen zijn 12.375,87 EUR over de handelsvorderingen.
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De andere bedrijfskosten betreffen: bedrijfsbelastingen (onroerende voorheffing, verkeersbelasting,
provinciale belasting) en diverse bedrijfskosten.
FINANCIËLE RESULTATEN
De financiële opbrengsten bedragen per einde boekjaar 1.011.576,57 EUR en omvatten voornamelijk
intrestsubsidies FS3 762.289,73 EUR, kapitaalsubsidies 245.966,30 EUR. De kosten van schulden
bedragen dit boekjaar 1.913.110,64 EUR.

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN EN KOSTEN

Er zijn dit boekjaar niet-recurrente opbrengsten voor een bedrag van 159.713,11 EUR , dit is door de
gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van een woning en garagebox.
De niet-recurrente kosten 103.738,23 EUR bedragen. Dit is het gevolg van niet-recurrente
afschrijvingen en waardeverminderingen op materiele vaste activa.

De winst van het boekjaar bedraagt per einde boekjaar 14.116,95 EUR tegenover 195.253,48 EUR
winst vorig boekjaar.

RESULTAATVERWERKING
De winst van het boekjaar bedraagt 14.116,95 EUR, deze zal overgeboekt worden naar overgedragen
winst.
BESCHRIJVING VAN DE VOORNAAMSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN WAARMEE DE ONDERNEMING
GECONFRONTEERD WORDT.
De onderneming wordt niet geconfronteerd met specifieke onzekerheden, maar is wel in sterke mate
afhankelijk van de overheidsreglementering inzake sociale en fiscale wetgeving dewelke de financiële
resultaten sterk kunnen beïnvloeden.

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA HET EINDE VAN HET BOEKJAAR
Oplevering project Poststraat – Aartshertoginnestraat Fase II
Oplevering project Nieuwlandstraat – Leffingestraat

VOORUITZICHTEN
Er worden geen gebeurtenissen verwacht die het resultaat van het bedrijf in belangrijke mate kunnen
beïnvloeden.
WERKZAAMHEDEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
Gezien de aard van de vennootschap wordt er niet aan onderzoek en ontwikkeling gedaan.
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VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN
De vennootschap heeft geen eigen aandelen verkregen.

FINANCIELE INSTRUMENTEN
De vennootschap heeft geen gebruik gemaakt van dergelijke financiële instrumenten.

BIJKANTOREN
De vennootschap beschikt niet over bijkantoren.

STRIJDIG BELANG
De Raad van bestuur heeft in het afgelopen boekjaar geen toepassing gemaakt van de procedure van
belangenconflict.

ONDERNEMINGEN IN VERLIESSITUATIE
Niet van toepassing

Verslag Commissaris: nog niet ontvangen.
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