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Voorwoord door de voorzitter. 
 
Terugkijkend naar 2010 kunnen we constateren dat dit een  bewogen jaar is geweest voor 
WSM waarin veel is gebeurd.  
 
Voor WSM zelf geldt dat haar nieuwe kantoorlocatie aan de Gasthuisstraat in april 2010 is 
opgeleverd en WSM dit medio die maand heeft betrokken. Op 12 juni 2010 is dit officieel en 
feestelijk in gebruik genomen. 
Het oude kantoorpand van WSM, alsmede het naastgelegen kantoor dat werd gehuurd door 
een architect, zijn in november 2010 gesloopt. Het terrein zal straks als bouwplaats dienen 
voor de verdere nieuwbouw in het centrumplan en zal gedeeltelijk worden ingericht als 
parkeerplaats. 
 
Gedurende het jaar 2009 heeft voor WSM een heroverweging van nieuwbouw projecten 
centraal  gestaan. Ook voor WSM heeft de financiële / economische crisis toch nog steeds 
merkbaar invloed op projecten en de verkoop van nieuwbouwwoningen.  
 
Ondanks dat is WSM toch gestart met de verdere ontwikkeling van haar 
nieuwbouwprojecten. Op 30 juni 2010 is het officiële startsein gegeven voor de locatie ’t 
Klôsterhof (voormalig bibliotheekterrein) voor de realisatie van 21 appartementen met 
daaronder kantoor en winkelruimte voor de Rabobank, een makelaar, een architect en de 
Lidl. De verkoop van het beoogd aantal te verkopen woningen en commerciële ruimte is vlot 
verlopen. Hetgeen gepland was is gerealiseerd. WSM heeft ten behoeve van de realisatie 
van dit project een extra subsidie van het Rijk ontvangen. 
 
Een tweede project dat is gestart in 2010 is het project aan de Empelenhof. Hier zullen 40 
grondgebonden woningen worden gerealiseerd en 14 appartementen. Van de 35 in verkoop 
gebrachte woningen is in zeer korte tijd 70% definitief verkocht. Waarmede dus een start kan 
worden gemaakt met de realisatie van het project. De 14 appartementen zullen (vooralsnog) 
in de huursfeer worden gerealiseerd. 
 
Met de locaties aan het Mgr. Zwijsenplein (verplaatsing van de HEMA en de Readshop, met 
postagentschap) zoals die in het centrumplan Kerkdriel zijn opgenomen, zal medio 2011 een 
aanvang  worden gemaakt. De projecten zijn volop in voorbereiding.  
 
Woningstichting Maasdriel werkt, ten behoeve van de realisatie van haar doelstelling, samen 
met diverse marktpartijen, zoals gemeente Maasdriel, stichting Nieuwebrug en diverse 
andere partijen.  
Met die gezamenlijke partners worden er jaarlijks de nodige woningen opgeleverd om 
zodoende aan de wensen van onze klanten te kunnen voldoen. 
 
Begin van 2010 heeft WSM 9 woningen aan de Katarijnehof te Kerkdriel opgeleverd. Dit 
betrof: 1 tweekapper (in de koopsfeer) en 7 huurwoningen.  
 
Ten behoeve van de stichting Nieuwebrug (inmiddels opgegaan in BrabantZorg) is medio 
september 2009 het nieuwe verzorgings- en verpleeghuis De Leyenstein opgeleverd. In dit 
huis zijn 40 verzorgingsappartementen, 20 verpleegplaatsen in het kader van PG en 10 
verpleegplaatsen in het kader van somatiek gerealiseerd. Daarnaast is in dit pand een 
Kulturhus ondergebracht. 
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Gelijktijdig met de oplevering van het verzorgings- en verpleeghuis zijn er 40 van de 54 
appartementen voor ouderen in dit gebouw opgeleverd. De tweede fase van de bouwstroom 
is eind oktober 2010 opgeleverd. Hierin zijn de 14 overige appartementen, alsmede de 
woonvoorzieningen voor de stichting Cello en de kantoorruimte voor STMR (Stichting 
Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierengebied) opgeleverd.  
In de Kastanjestraat zijn 10 grondgebonden huurwoningen opgeleverd. Deze woningen zijn 
turn key ten behoeve van WSM gerealiseerd door Jansen de Jong Projectontwikkeling. 
 
20 woningen uit het bestaande bezit zijn verkocht. Met de opbrengst uit die verkopen wordt 
het onrendabel gedeelte dat ontstaat vanwege de realisatie van het gehele centrumplan 
gefinancierd. Met de gemeente Maasdriel zijn afspraken gemaakt rond de financiering van 
onderdelen uit het centrumplan en met betrekking tot het fiscaal handelen voor sommige 
onderdelen in het project. 
 
WSM blijft echter vooruitkijken en realiseert zich dat zij haar klanten alleen dan kan helpen 
wanneer adequate nieuwbouw wordt gerealiseerd.  
Met de gemeente worden er daarom verder afspraken gemaakt om te bezien in hoeverre de, 
in de woningmarktonderzoeken berekende, woningbehoefte kan worden voorzien. Ook dit 
deel zal financieel door de gemeente worden ondersteund. 
 
Verdere ontwikkelingen omtrent de nieuwbouw en de nieuwbouwplannen kunt u volgen op 
de website van WSM (www.woningstichtingmaasdriel.nl). Wij bevelen u aan deze, ter 
informatie, te bezoeken. 
 
WSM heeft zich verder in oktober 2010, conform de afspraken binnen de Aedes 
Governancecode, laten visiteren. Het bureau Raeflex heeft de visitatie ter hand genomen. 
De volledige rapportage kunt u vinden en nalezen op de website van WSM. Omdat WSM 
zich niet geheel kan verenigen met de uitkomst van die rapportage is een reactie van WSM 
eveneens op de website geplaatst. 
 
WSM wil graag haar zelfstandigheid behouden omdat wij menen dat we hierdoor dichter bij 
onze cliënten staan en een betere service kunnen verlenen. WSM werkt met een, in relatie 
tot andere coöperaties,  relatief goedkoop werkapparaat. Ondanks dat zijn we toch mans 
genoeg om de vele projecten waar we mee bezig zijn goed te beheren. Een woord van dank 
dan ook aan de medewerkers, bestuur en raad van commissarissen.  We kijken dan ook vol 
vertrouwen naar de toekomst en willen ook in 2011 een werkelijke bijdrage leveren aan de 
leefbaarheid in Maasdriel. We doen dit alles onder het motto;  
 
“Woningstichting Maasdriel, bij de tijd met bouwen en wonen “ 

 
Frans Nendels, voorzitter van het bestuur
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I 1  ALGEMENE GEGEVENS 

 
N.a.w.- gegevens 
 
Woningstichting Maasdriel 
Gasthuisstraat 1 
5331 BK Kerkdriel 
Postbus 10 
5330 AA Kerkdriel 
Telefoonnummer: 0418-631735 
Faxnummer: 0418-633667 
Website: www.woningstichtingmaasdriel.nl  
Emailadres: info@woningstichtingmaasdriel.nl  
 
Algemeen 
 
Boekjaar 1 januari t/m 31 december 2010 
Oprichtingsdatum 6 september 1968 
Koninklijk Besluit 26 februari 1969, nummer 22 
Wijziging statuten 20 februari 2001 
Handelsregister te Tiel onder nummer 103536 
Werkgebied Gemeente Maasdriel 
VROM-nummer L 1835 
NRV-nummer 1572 
Stichting Woningborg 4037 
 
Bestuurssamenstelling 
 
F.H. Nendels voorzitter 
J.J.J. van Doornmaal secretaris / penningmeester 
J. van Wessel bestuurslid 
A.M.M. van Oers – van den Oord bestuurslid 
H.A.J. Verhoeven – van den Berk bestuurslid 
 
Raad van Commissarissen 
 
L.M. van Wolferen voorzitter 
J. Deneer plaatsvervangend voorzitter 
P.S.M. Verhoeven lid 
W. Aarts lid 
C. Leenders lid 
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I 2  INLEIDING 
 
2.1. Doelstelling 
 
Overeenkomstig hetgeen is vastgelegd binnen het BBSH en zoals andere toegelaten 
instellingen werkzaam zijn stelt Woningstichting Maasdriel (WSM) zich ten doel om 
uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn binnen het werkgebied 
van de gemeente Maasdriel. 
Zij tracht dit doel te bereiken door: 
• het stichten, in stand houden en exploiteren van woningen welke voldoen aan de eisen 

van een goede huisvesting; 
• het stichten en/of behulpzaam zijn bij het tot stand komen van woningen in het kader van 

het eigen woningbezit; 
• bij te dragen in het tot stand komen en doen functioneren van voorzieningen welke de 

leefbaarheid van de woonomgeving bevorderen; 
• het voeren van een sociaal rechtvaardig toewijzings- en verhuurbeleid; 
• het bevorderen van een goede communicatie met en het verlenen van voldoende inspraak 

aan de huurders van WSM; 
• het ontwikkelen van initiatieven die dienstig zijn aan de doelstelling, voor zover niet in strijd 

met de wet, de bepalingen van de statuten of het huishoudelijk reglement. 
Doel en middelen zullen zodanig worden gecombineerd, dat daarmede de financiële 
continuïteit gewaarborgd blijft. 

 
 
2.2. Ontwikkelingen en verwachtingen 
 
2.2.1. Algemeen. 
 
Woningstichting Maasdriel, is gevestigd in de gemeente Maasdriel. De gemeente is  
gelegen in het zuiden van de Bommelerwaard en maakt deel uit van het Gelders 
Rivierengebied. Een landelijke gemeente met 23.500 inwoners en een oppervlakte van 7.480 
ha. Gelegen tussen de Maas en de Waal. Maasdriel bestaat uit 11 kernen; te weten: Alem, 
Ammerzoden, Hedel, Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Rossum, Velddriel, 
Well en Wellseind. 

Woningstichting Maasdriel is overeenkomstig haar statuten werkzaam in de gemeenten  
die zijn aangesloten bij de Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland, SWR 
(voorheen het Intergemeentelijk Orgaan Rivierengebied, regio Rivierenland). Woningstichting 
Maasdriel beperkt zich echter tot de kernen Alem, Hoenzadriel, Kerkdriel en Velddriel. In de 
andere kernen van de gemeente is de corporatie “De Kernen” werkzaam. Een corporatie 
waarmee Woningstichting Maasdriel regelmatig overleg pleegt en afstemming heeft. 
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Onze kerntaak is het zorgen voor goed wonen: 

• voor mensen met lage inkomens, die goed en betaalbaar willen wonen; 
• voor mensen op leeftijd, die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen; 
• voor mensen die voor het eerst een woning zoeken en die niet jaren willen wachten; 
• voor mensen met psychische en/of fysieke beperkingen, die volwaardig willen wonen; 
• voor de echte kansarmen: dak- en thuislozen, die een dak boven hun hoofd nodig 

hebben. 
Voor het huisvesten van mensen met psychische, fysieke beperkingen en kanslozen 
worden samenwerkingsverbanden gesloten met zorginstellingen en collega 
woningcorporaties in de regio. 

Buiten deze, voor ons belangrijkste doelgroepen, richten we ons ook, hoewel beperkt, 
op mensen die een woning willen huren of kopen in de middeldure en dure prijsklasse 
en op de realisatie van winkel- en kantoorruimte. Opbrengsten hiervan worden 
aangewend ten behoeve van de financiering van onze volkshuisvestelijke kerntaken. 
Woningcorporaties onderscheiden zich hiermede van reguliere projectontwikkelaars, die 
uitsluitend voor de winst gaan. 

Met het gemeentebestuur zijn afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen: 

• kernvoorraad 
• strategische nieuwbouw/bouwprogramma 
• herstructurering 
• kwaliteit van de voorraad 
• kwaliteit van de woonomgeving 
• veiligheid en leefbaarheid 
• woonruimteverdelingsbeleid 
• wonen en zorg 
• huisvesting van specifieke aandachtsgroepen, o.a. geclusterde woonvormen 
• woningmarktonderzoek en monitoring 

 
 
2.2.2. Bedrijfsactiviteiten 

Het bedrijfsbeleid van WSM is als volgt samen te vatten: 

• Betaalbare huur- en koopwoningen bouwen voor de doelgroepen 
• Het verhuren van de woningen aan de doelgroepen van beleid 
• Aankoop van bestaande woningen en gebouwen ter bevordering van de  
     leefbaarheid 
• Een huurontwikkeling afgestemd op de lokale marktsituatie 
• De doorstroming op gang houden door de bouw van koopwoningen en huurwoningen  
     in het betaalbare segment 
• Specifieke aandacht voor ouderen- en jongerenhuisvesting 
• Aandacht voor huisvesting ten behoeve van gehandicapten 
• Realisatie van een Kulturhus 
• Handelen op basis van een intern en extern milieubeleidsplan 
• Binnen de organisatie werken op basis van een arbobeleidsplan 
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2.2.3. Verbindingen met andere rechtspersonen 
 
Participatiebedrijf Maasdriel BV 
 
In het kader van de partiële Vpb-plicht en de vaststelling van de VSO-I als gevolg daarvan, 
heeft WSM een BV opgericht om daarin de commerciële activiteiten te ontplooien. Met de 
wetswijziging baar volledige Vpb-plicht (en de VSO-II) is deze oprichting, achteraf, feitelijk 
niet noodzakelijk gebleken. WSM heeft in de BV geen activiteiten ontplooid of daarin panden 
/ onroerende zaken niet zijnde maatschappelijk of sociaal bezit, ondergebracht. 
De cijfers, resultaten uit de BV, bestaan uit niets anders dan bankkosten (ten behoeve van 
de Rekening Courant) en jaarlijkse inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 
Deze cijfers worden integraal in het cijfermatige gedeelte van de Jaarrekening van WSM 
opgenomen. 
Begin 2011 zal de BV worden uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel.  
 
 
Aandelen Woningnet. 
 
Ten behoeve van het woningtoewijzingssysteem in de Bommelerwaard is WSM aangesloten 
bij Woningnet. Op grond daarvan worden door Woningnet, mede aan de hand van de grootte 
van de corporatie, aandelen verstrekt. WSM heeft een paar aandelen tot een zeer beperkt 
bedrag (€. 1.049,--), welke worden verantwoord in het cijfermatige deel van de jaarrekening 
onder “Financiële vaste activa; effecten”. 
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I  3. DE KWALITEIT VAN HET WONINGBEZIT 
 
3.1 Samenstelling van het woningbezit 
  
WSM streeft ernaar om de woningen die zij verhuurt zoveel als mogelijk beschikbaar te 
houden voor de doelgroep van het beleid. WSM is voorstander van passende huren, d.w.z. 
dat inkomsten en huren met elkaar in evenwicht dienen te zijn. 
Voor de overheid geldt dat er sprake is van staatssteun aan woningcorporaties. Op grond 
daarvan dienen corporaties hun activiteiten en dus ook de verhuur van woningen te splitsen 
in activiteiten ten behoeve van Diensten van Algemeen en Economisch Belang (DAEB) en 
zogenaamde niet DAEB-activiteiten. Verhuringen van wooneenheden met een huurprijs 
lager dan € 652,52 worden, mits toegewezen aan huishoudens met een lager belastbaar 
inkomen dan € 33.614,--, gerekend tot de DAEB-activiteiten (ofwel toegestane staatssteun). 
 
 
Woningen die kunnen behoren tot sociale verhuur (DAEB) activiteiten: 
 Klasse      :                          huurprijzen             aantal verhuureenheden  
 Goedkoop:  tot een huurprijs van € 357,37   84 
 Betaalbaar:  van € 357,37 tot € 548,18 839 
 Duur:  van € 548,18 tot € 652,52    49
Totaal eenheden binnen sociale verhuur   972 
 
Overige (commerciële) activiteiten: 
 Appartementen of woningen 
 met een huurprijs:  > € 652,52      11
 
Totaal verhuureenheden WSM per ultimo      983 
 
 
Met de woningcorporaties en de gemeentes binnen de Bommelerwaard zijn afspraken 
gemaakt omtrent het te hanteren toewijzingsbeleid aan de hand van de “Tijdelijke regeling 
Diensten van Algemeen en Economisch Belang Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting” 
van 3 november 2010.  
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3.2 Mutaties bezit 
 
Omschrijving Woningen Maatsch.bezit Comm.bezit Aantal eenhede

Beginsaldo woningbezit 954      

Nieuwbouw huurappartementen  22      

Nieuwbouw huurwoningen  17      

  993     

Verkocht aan bewoners -20      

Uit exploitatie  0      

Eindsaldo woningbezit 973     973

Garages       24

Totaal bezit toegelaten instelling       997

Maatschappelijk bezit        

Leyenstein (verpleeg 31 / zorg 40)   71    

Kulturhus   1    

Groepswoning Cello  1  

    73   73

Commerciële bezit:        

Woningen     11  

Commerciële activiteiten     5  

Bernhardstr. 6+8     2  

Gasthuisstraat 1a & 1b   2 

Parkeerplaatsen     6  

Totaal commercieel bezit     26 26

Totaal bezit       1096
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3.3 Nieuwbouwprojecten 
 
Woningstichting Maasdriel ontwikkelt gecombineerde woningbouwplannen, waarbij 
met name voor de benoemde doelgroep een goede en passende huisvesting kan 
worden verkregen. Dit zowel in de huursfeer als ook in de koopsfeer. Zij ontwikkeld 
daarbij initiatieven, welke leiden tot zo laag mogelijke stichtingskosten van die 
woningen. Dit met eventuele compensatie uit hogere opbrengsten van gerealiseerde 
koopwoningen of andere bebouwing binnen de gemeente Maasdriel. 
De plannen / projecten worden primair budgetneutraal uitgevoerd.  
Wanneer projecten het toelaten kunnen nieuwbouw koopwoningen, doch uitsluitend 
die voor de sociale sector, worden verkocht tegen een gereduceerde verkoopprijs, in 
nader overleg met de gemeente Maasdriel. Verkopen onder voorwaarden worden 
daarbij vooralsnog niet overwogen, vanwege een daaruit mogelijke potentiele 
toekomstige claim op het vermogen van WSM. 
 
 
 
Projecten die zijn afgerond in 2010 
 
Katarijnenhof 2de fase 
 

Aan de Katarijenhof is in 2009 een aanvang gemaakt met de 
realiastie van 7 huurwoningen en 2 koopwoningen. Dit in 
aansluiting op het eerder door WSM gerealiseerde bouwproject 
aan deze straat. De woningen zijn begin 2010 voor bewoning 
gereedgekomen en verhuurd / verkocht. De huurwoningen 
hebben een kale huurprijs van gemiddeld €. 580,45 per maand. 
De twee koopwoningen hebben voor wat betreft de 
stichtingskosten de grens van € 200.000,- overschreden in 
verband een evenwichtigere samenstelling van het project. De 
verhouding tussen koop- en huurwoningen is hierdoor in 
evenwicht gebracht. Esthetisch geeft deze verdeling ook een 
beter straatbeeld. 
 
 

 
Kastanjestraat 
Door Janssen de Jong Projectontwikkeling is een locatie aangekocht aan de Duitse 
Weistraat. In dit plan heeft WSM 10 huurwoningen van Janssen de Jong aangekocht. Deze 
woningen zijn turn-key geleverd en zijn eind 2010 door de beoogde bewoners bewoond. De 
huurprijs voor deze woningen, die relatief groot zijn, bedraagt gemiddeld €. 613,70 per 
maand. 
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De Leyenstein (woon- zorgcomplex) 

 
In augustus van 2001 heeft het bestuur van WSM 
met het toenmalige bestuur van het ter plaatse 
gevestigde bejaarden- en verzorgingshuis (nu 
BrabantZorg) een intentieovereenkomst ondertekend 
ten behoeve van de realisatie van een nieuw 
verpleeg- en verzorgingshuis in Kerkdriel. WSM heeft 
dit project opgepakt en in 2008 is gestart met de 
bouw. Het werk is uitgevoerd in twee fasen. 
Oplevering van het geheel heeft plaats gevonden in 
oktober 2010. 

In het gebouw zijn inmiddels gevestigd:  
• het verpleeg- en verzorgingshuis, met 30 verpleegplaatsen en 40 

verzorgingsappartementen  
• 54 reguliere huurwoningen voor WSM zelf  
• één groepswoning en 8 appartementen voor de stg. Cello ten behoeve van de 

huisvesting van mensen met een verstandelijk beperking  
• een Kulturhus (met diverse sociaal-maatschappelijke en culturele functies) 
• een kantoorruimte voor de stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk 
• een wereldwinkel  
• een kapsalon 

 
Centrumplan 1ste fase (kantoorvilla) 
 

Op verzoek van het college van B&W van de 
gemeente Maasdriel, medio 2003, is destijds een 
studie gemaakt van de mogelijkheden om het 
centrum in de kern Kerkdriel een kwaliteitsimpuls te 
geven. Een en ander heeft geleid tot de 
ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst 
op 2 november 2004. 
Het project zal in meerdere fasen worden 
gerealiseerd. De kantoorvilla is de eerste fase uit het 
project. 

In dit project zijn een nieuwe kantoorruimte voor WSM, een kantoorruimte voor een 
verzekerings- en bankagentschap, 600m2 kantoorruimte, een geluidsstudio in de kelder en 
twee penthouses gerealiseerd. De kantoorruimte op de eerste etage is nog te huur / koop. 
Het overige is in gebruik genomen, c.q. verkocht. 
Ten behoeve van de realisatie van de tweede fase in het project dienden het kantoor van 
WSM en twee woningen te worden gesloopt. De bewoners van die twee woningen zij nu 
eigenaar van en bewonen de penthouses. 
Ten behoeve van deze eerste fase is (destijds bij de start van het project) een ISV subsidie 
door de Provincie Gelderland, met cofinanciering door de gemeente Maasdriel, ter hoogte 
van € 440.000,-- toegekend. 
De twee penthouses hebben de stichtingskostengrens van € 200.000,-- overschreden. 
Reden hiervoor was dat de bewoners van de tegenovergelegen tweekapper moesten wijken 
voor de realisatie van het centrumplan en dat zij vervangende woonruimte dienden terug te 
krijgen die tenminste gelijkwaardig was aan hetgeen zij achterlieten. 
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Projecten onderhanden in 2010 
 
Centrumplan ’t Klôsterhof 

 
Op het terrein van de voormalige bibliotheek aan de Gasthuisstraat 
/Kerkstraat te Kerkdriel is op 30 juni 2010 gestart met de bouw van 
een appartementencomplex met in de plint commerciële 
voorzieningen. Van de 21 appartementen die hier worden 
gerealiseerd zijn er overeenkomstig de planning 16 verkocht. De 
overige vijf appartementen zullen worden verhuurd.  
In de plint wordt een ruimte gerealiseerd ten behoeve van een 
discount supermarkt, (de Lidl), kantoorruimten voor Rabobank, een 
makelaar en een architect. Contracten met partijen en juridische 
levering van de appartementsrechten hebben allen in 2010 
plaatsgevonden. Verwacht wordt dat het project in het vierde kwartaal 
van 2011 zal worden opgeleverd. 
 

Ten behoeve van de realisatie van dit project zijn een tweetal subsidies ontvangen. Een 
Provinciale subsidie (ISV-2) ter hoogte van € 580.000,--  en een Rijkssubsidie, vanuit de 
stimuleringsregeling, ter hoogte van € 210.000,--.  
 
Empelenhof 
 

Op het terrein van een voormalige fruit (appel) 
teler (aan de Hoorzik / Kloosterstraat te Kerkdriel) 
is een nieuw bestemmingsplan ontwikkeld ten 
behoeve van woningbouw. WSM had de gronden 
reeds in 2006 aangekocht. 
Op dit terrein zullen 53 woningen / appartementen 
worden gerealiseerd. 14 appartementen worden in 
de huursfeer gerealiseerd en de overige woningen 
zullen in de verkoop worden gebouwd. WSM had 
zich als doel gesteld om te starten met de bouw, 
wanneer 70% van het beoogde aantal is verkocht. 

Ultimo 2010 was 80% van het aantal te verkopen woningen verkocht. Dit wil zeggen dat het 
project definitief doorgang zal vinden. In februari 2011 zal de aanbesteding plaatsvinden en 
nog voor het einde van de eerste helft van 2011 zal definitief een start worden gemaakt met 
de bouwwerkzaamheden. 
Het plan moet zonder dat daarop enige subsidies worden verkregen, geheel budgettair 
neutraal worden uitgevoerd. 
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Projecten in voorbereiding 2010 
 
Centrumplan 2de fase (eerste bouwstroom) 
 
Realisatie van de locatie aan het Mgr. Zwijsenplein 18. Op deze locatie zal een winkelruimte 
voor de HEMA worden gerealiseerd. Op de winkel zullen 6 huurappartementen worden 
gebouwd en onder de winkel komt een eerste gedeelte van de grote parkeergarage welke 
gepland is onder het gehele plandeel 2de fase. 
Verwacht mag worden dat begin 2012 een aanvang kan worden gemaakt met de bouw van 
dit plandeel. Noodzakelijk hiervoor is dat de winkelier / bewoner van het pand Mgr. 
Zwijsenplein 16 (Read shop) dan is verplaatst. Nieuwe woon- en winkelruimte hiervoor is 
gepland op de locatie Mgr. Zwijsenplein 32. 
 
Centrumplan Mgr. Zwijsenplein 32 
 

In maart 2006 is met het oogpunt op de ontwikkeling van 
het centrumplan de dokterspraktijk met woonhuis aan het 
Mgr. Zwijsenplein 32 aangekocht. Het terrein waarop dit 
pand staat zal worden gesplitst ten behoeve van enerzijds 
de realisatie van een nieuwe winkel voor de Read shop / 
huidige eigenaar Zwijsenplein 18, die momenteel is 
gevestigd aan het Mgr. Zwijsenplein 16, met daarboven 
drie appartementen en anderzijds zal er op het achter 
terrein openbare parkeervoorziening worden gerealiseerd. 

De huisarts, die het pand tot 1 maart 2011 huurt, zal zich vestigen in het pand Hohorst 5 te 
Kerkdriel, dat hij van WSM (in 2011) heeft gekocht. Een pand dat eerder door WSM was 
aangekocht van de stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk (welke zich nu definitief 
heeft gevestigd in het woon- zorggebouw De Leyenstein). 
 
Centrumplan 2de fase (tweede bouwstroom) 
 

De tweede bouwstroom van de tweede fase van het 
centrumplan is het grootste en ingrijpendste deel van het 
centrumplan. Dit zal in eerste instantie het grootste gat in 
de markt slaan. Op deze locatie zal een ondergrondse 
parkeergarage worden gerealiseerd, die aansluit op de 
garage uit de eerste bouwstroom. Daarop worden op 
maaiveld, 3.600 m2 commerciële-/ winkelvoorzieningen 
gerealiseerd. Op de etages worden 41 appartementen 
gebouwd, waarvan 10 huurappartementen.  
 

Het geheel zal ook op de eerste etage worden gekoppeld met de bebouwing van het eerste 
plan deel. In de te realiseren winkelvoorziening zullen de winkels die nu zijn gevestigd in een 
nabij gelegen (klein) winkelcentrum, aan de Julianastraat / Kruistraat worden gevestigd. Dit 
betreft een aantal dagwinkels met een grotere MCD-supermarkt. Principe overeenkomsten 
met de eigenaar van het winkelcentrum aan de Julianastraat / Kruisstraat, zijn reeds in 2006 
en 2007 afgerond en ondertekend. 
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Voor dit project zijn een aantal subsidies door de Provincie, met cofinanciering vanuit de 
gemeente Maasdriel, toegezegd en reeds gedeeltelijk aan WSM uitbetaald. 
 
Centrumplan 3de fase (MCD-terrein) 
 
 

Aan de Julianastraat / Kruisstraat, op zeer korte afstand van 
het centrum van Kerkdriel, is momenteel een kleinschalig 
winkelcentrum gesitueerd. Dit wordt gevormd door een 
MCD-supermarkt en een aantal dagwinkels. Het gehele 
centrum zal worden verplaatst naar de tweede fase van het 
centrumplan, aan het Mgr. Zwijsenplein. 
Ter plaatse zullen volgens de huidige planning 22 grondge-
bonden woningen worden gerealiseerd. 

In 2010 is de werkgroep ter voorbereiding van het hiervoor benodigde bestemmingsplan 
gestart. De werkgroep bestaat uit medewerkers van de gemeente en Woningstichting 
Maasdriel. 
Door de Provincie Gelderland is destijds subsidie, groot € 1.814.000,--, in het kader van de 
oude Stado-regeling toegezegd. Een groot deel van die subsidie is reeds uitbetaald door de 
Provincie en door WSM ontvangen. 
 
 

 
 
 

14



 
 
 

 
Voorraad gronden t.b.v. nieuwbouw en verplichtingen 
 
Bussenerweg 
 
In 2005 is met het vooruitzicht om ter plaatse tot nieuwbouw te komen een perceel grond 
aan gekocht aan de zuidzijde van Kerkdriel aan de Bussenerweg. Het perceel valt binnen de 
rode contouren, doch is zelfstandig te klein om daarop een afzonderlijk bestemmingsplan te 
ontwikkelen. Omdat er van gemeentewege prioriteit wordt gegeven aan de ontwikkeling van 
Kerkdriel Noord, zal het nog enkele jaren duren alvorens op deze locatie gestart zal worden 
met de ontwikkeling van woningbouw. 
 
Ipperakkeren 
 
Aansluitend aan de sportvelden, die gelegen zijn midden in het de kern Kerkdriel, heeft WSM 
in 2007 een perceel grond gekocht van dhr. W. van den Oord (eigenaar van de MCD-
supermarkt). Dit enerzijds ten behoeve van het liquide maken van gelden in verband met zijn 
toezegging om eenzelfde bedrag als bijdrage te betalen aan WSM in het Centrumplan en 
anderzijds vooruitlopend op de verplaatsing van de sportvelden naar een locatie in het 
buitengebied. 
De gemeente heeft reeds eerder een besluit genomen om deze sportvelden te verplaatsen. 
Na verplaatsing kan op deze locatie, na het opzetten / maken van een nieuw 
bestemmingsplan, een woningbouwproject worden gerealiseerd. 
 
Leijensteinstraat Kerkdriel 
 
Tijdens de realisatie van het project Leyenstein bleek dat een kelder onder die bebouwing 
niet mogelijk bleek dan wel een enorm dure (feitelijk onbetaalbare) investering zou worden.  
In de kelder waren de bergingen van de op deze locatie te realiseren appartementen 
gepland. Ter compensatie is besloten om het naast gelegen terrein, dus van de buurman, 
aan te kopen en daarop, op maaiveld, bergingen te realiseren. Er is echter één grote 
gezamenlijke berging gerealiseerd op eigen terrein.  
Dit betreft een terrein van een transportbedrijf, die op deze locatie een aantal vrachtauto’s 
stalt. Tevens staat daarop nog een woonhuis. Het bedrijf dient eerst te worden verplaatst 
alvorens tot een definitieve aankoop wordt overgegaan. Door de gemeente is een nieuwe 
locatie in het buitengebied reeds goedgekeurd. 
In 2011 zal de definitieve planvorming van deze locatie ter hand worden genomen, e.e.a. in 
overleg met de gemeente Maasdriel. 
 
Alem, terrein Den Teuling 
 
Met de Provincie Gelderland, de gemeente Maasdriel, de woonstichting De Kernen (destijds 
De Vijf Gemeenten) heeft WSM afspraken gemaakt omtrent realisatie van woningbouw in de 
kern Alem. Woningbouw in Alem wordt bijzonder bemoeilijkt vanwege het aantal 
hindercirkels dat over deze gemeenschap loopt. Ten behoeve van het wegnemen van die 
obstakels, om daarmede woningbouw mogelijk te maken, zijn er vanwege de Provincie en 
gemeente forse subsidies verstrekt op dit kleinschalige project. WSM zal eveneens een 
eenmalige bijdrage leveren. Daarnaast zal WSM 8 woningen ten behoeve van verhuur van 
de woonstichting de Kernen, die het project zal realiseren, tegen een vooraf afgesproken 
prijs overnemen.
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3.4 Strategisch voorraadbeheer 
 
In 2004 is voor WSM voor het eerst een strategisch voorraadbeheersplan (SVB) opgesteld. 
Dit plan is in de loop van 2006 herzien. Aan de hand van het eind 2010 opgestelde nieuwe 
Ondernemingsplan voor WSM, hetgeen in 2011 bestuurlijk zal worden goedgekeurd, zal 
medio 2011 een nieuw strategisch voor beheersplan dienen te worden opgesteld. Hierbij zal 
het plan van de gemeente Maasdriel, de structuurvisie 2020+, en het door WSM uit te laten 
voeren woningbehoefte onderzoek, een leidende rol te spelen. Daarbij wordt tevens rekening 
gehouden met de voornemens van de Overheid om de corporaties te verplichten een deel 
van haar bestaande en verhuurde bezit af te stoten. 
De gevolgen van de “Tijdelijke regeling” aan de hand van het staatssteundossier zullen 
tevens hun weerslag vinden in de uitwerking van het strategisch voorraadbeheer. 
In 2011 zal WSM aan de hand van de hernieuwde prestatieafspraken hierover nadere 
afspraken maken met haar stakeholders en de gemeente Maasdriel. 
 
 
3.5 Onderhoud en voorzieningen 
 
Aan het onderhoud van het woningbezit wordt veel aandacht besteed. Het daartoe 
ontwikkelde onderhoudsbeleid is vastgelegd in het meerjarenonderhoudsplan. Het plan 
wordt jaarlijks bijgestuurd. 

Het onderhoud wordt verdeeld in de volgende onderdelen: 

• Cyclisch onderhoud: planmatig onderhoud, gebaseerd op een inschatting van de 
levensduur van de verschillende onderdelen van de woningen 

• Niet-cyclisch onderhoud: reparatie-verzoeken (klachten) en mutatieonderhoud 
 
onderhoud: bedrag in € 
niet-cyclisch  
onderhoud cv-ketels 6.345 
dagelijks onderhoud 231.473 
mutatie/groot onderhoud 103.469 
mutatieonderhoud (regulier onderhoud) 58.073 
totaal niet-cyclisch 399.360 

 
cyclisch  
vervanging cv-ketels en onderhoudscontract 145.514 
schilderwerk 78.748 
overig onderhoud 258.580 
woningverbetering 0 
totaal cyclisch 482.842 

 
totaal generaal 882.202 
 
Aangezien de hoogte van de uitgaven voor het onderhoud en groot onderhoud over de jaren 
heen vrij stabiel blijven, is besloten deze uitgaven jaarlijks ten laste van het resultaat te 
brengen en geen afzonderlijke voorziening voor onderhoud te vormen. 
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3.6 Woningaanpassingen 
 
De gemeenteraad van Maasdriel heeft in 2002 een verordening in het kader van de Wet 
Voorziening Gehandicapten vastgesteld. In samenwerking met de gemeente is een 
uitvoeringsconvenant opgesteld. WSM voert de woningaanpassingen ten behoeve van de 
betreffende huurders zelf uit. In 2010 werden in zevenentwintig woningen aanpassingen 
uitgevoerd, variërend in grootte van € 93,-- tot € 2.306,--. De gemiddelde uitgave per woning 
bedroeg € 827,50. De kosten worden, op basis van de WMO, nagenoeg volledig door de 
gemeente Maasdriel vergoed. 
 
3.7. Milieubeleid 
 
Aandacht voor het milieu heeft binnen WSM reeds jaren een hoge prioriteit. Duurzaam 
bouwen wordt toegepast in de nieuwbouwplannen en bij dagelijks en planmatig onderhoud. 
Bij de ontwikkeling van elk nieuwbouwproject wordt aandacht besteed aan energetisch 
bouwen en het zo optimaal mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden om energie te 
besparen. 
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I 4. HET VERHUREN VAN WONINGEN 
 
4.1. Het verhuurbeleid 
 
Voor het verhuren / toewijzen van woningen werkt Woningstichting Maasdriel in 
Bommelerwaards gebied samen met woonstichting de Kernen en Woonlinie. Gezamenlijk is 
tot een eensluidend beleid en toewijzingssysteem gekomen. Tot en met 2010 heeft dit 
systeem naar ieders tevredenheid gefunctioneerd. 
Er zijn drie manieren waarop woningen aan de ingeschreven woningzoekenden worden 
aangeboden: 

• Het aanbodsysteem 
• Het optiemodel en  
• Het lotingssysteem 

 
Ondanks het lage aantal woningmutaties in de Bommelerwaard en de oplevering van 
voldoende nieuwbouwplannen wordt de druk op de huurwoningmarkt steeds groter. Om de 
huisvesting ten behoeve van de bijzondere aandachtsgroepen niet in gevaar te laten komen, 
worden nieuwbouwplannen met veel enthousiasme opgepakt. De invloed van de, ook ons te 
wachten staande, krimp is hierbij, vooralsnog nauwelijks merkbaar. 
 
Vanaf 1 januari 2011 zal een nieuw regiem van toepassing zijn. Dit zal inhouden dat WSM 
en de overige corporaties aan vele woningzoekende “NEE” zal moeten verkopen. Dit betreft 
de gezinssituaties met een inkomen van net iets meer dan € 34.000,-- (alleenverdieners 
gezinnen met kleine kinderen) die eveneens geen woning kunnen kopen (gelet op hun 
inkomen). 
 
4.2 Het doelgroepenbeleid 
 
In overleg met de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Maasdriel probeert WSM  
samen met woonstichting de Kernen (die eveneens werkzaam is binnen de gemeente 
Maasdriel) zo goed als mogelijk invulling te geven aan de taakstelling met betrekking tot 
onder andere huisvesting van asielzoekers. Het blijkt steeds moeilijker om de woningen 
toegewezen te krijgen. De taakstelling in 2010 heeft WSM, samen met de Kernen, ruim 
gehaald. Er is ultimo 2010 een voorsprong van 3 personen op de taakstelling. 
 
4.3 Het woningaanbod 
 
Als gevolg van de oplevering van nieuwbouw wijkt het woningaanbod in 2010 af van dat van 
voorgaande jaren.  
 
Met name de oplevering van de 14 appartementen in de 2de fase van woonzorgcentrum De 
Leyenstein heeft geleid tot extra verhuismutaties (doorstroming). Daarnaast zijn opgeleverd: 
7 grondgebonden woningen aan de Katarijnenhof, 10 grondgebonden woningen in de 
Kastanjestraat en, binnen De Leyenstein ten behoeve van de stichting Cello (mensen met 
een verstandelijke beperking), één groepswoning voor 6 cliënten en 8 appartementen in het 
kader van het zelfstandig wonen door deze doelgroep.  
 
Er was geen sprake van leegstand of dreigende leegstand. Ondanks de nieuwbouw staat de 
markt voor huurwoningen nog steeds onder druk.  
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De volgende aantallen woningen werden in de afgelopen jaren aangeboden:  
 
Jaar Aantal mutaties
2003 50 woningen
2004 57 woningen
2005 57 woningen
2006 50 woningen
2007 45 woningen
2008 45 woningen
2009 139 woningen
2010 65 woningen
 
 
Het totale woningaanbod van 2010 bestond uit: 
•  eengezinswoningen met 3 of meer slaapkamers; 
•  woningen met 2 slaapkamers;  
•  seniorenwoningen; 
•  seniorenappartementen; 
•  appartementen zonder lift.  
 
Twee woningen zijn ten behoeve van de huisvesting van asielzoekers beschikbaar gesteld 
en geaccepteerd. 
 
Aan zittende huurders zijn in 2010 zestien woningen vrij op naam verkocht tegen minimaal 
90% van de taxatiewaarde. 
 
4.4 Huurtoeslag 
 
Over het tijdvak 2010/2011 is aan 215 huurders middels huurmatiging een toeslag 
toegekend. Over het tijdvak. 2090/2010 waren er 282 toekenningen. 
De gemiddelde bijdrage per matiging kwam uit op € 188,91 per maand (€ 155,58 vorig 
tijdvak). 
Het totaalbedrag over de periode 2010/2011 bedroeg € 466.930,--. 
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4.5 Woningtoewijzingen 
 
Bijlage conform BBSH. 
 
 
Aantal 
toewijzingen 
2010      
1-persoon   Huur <= 357,36 Huur  357,37 - 

511,50 
Huur > 511,51 Totaal 

< 65 < € 21.450 0 6 4 10 

  >= € 21.450 5 6 7 18 

> 65 jaar < € 20.200 0 7 0 7 

  >= € 20.200 0 2 0 2 

Subtotaal   5 21 11 37 

2-personen   Huur <= 357,36 Huur  357,37 - 
511,50 

Huur > 511,51 Totaal 

< 65 < € 29.125 0 4 3 7 

  >= € 29.125 1 7 3 11 

> 65 jaar < € 27.575 0 5 1 6 

  >= € 27.575 0 4 0 4 

Subtotaal   1 20 7 28 

>=3 personen   Huur <= 357,36 Huur 357,37 - 
548,18 

Huur > 548,18 Totaal 

< 65 < € 29.125 0 2 3 5 

  >= € 29.125 0 2 3 5 

> 65 jaar < € 27.575 0 0 0 0 

  >= € 27.575 0 0 0 0 

Subtotaal   0 4 6 10 

  onbekend 0 1 0 1 

Totaal   6 46 24 76 
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I 5. HET BETREKKEN VAN BEWONERS BIJ BEHER EN BELEID. 
 
5.1 Bewonersparticipatie 
 
In 1996 hebben de Huurdersvereniging Bommelerwaard en WSM een samenwerkings-
overeenkomst gesloten, waarin het bewonersoverleg conform de eisen van het BBSH nader 
is uitgewerkt. Woonlinie uit Zaltbommel en de toenmalige Woningstichting De Vijf 
Gemeenten uit Hedel (nu woonstichting de Kernen) hebben eenzelfde overeenkomst 
afgesloten. De Huurdersvereniging Bommelerwaard ontvangt jaarlijks een bedrag van € 2,27 
per woning ter ondersteuning van haar activiteiten. De bijdrage wordt jaarlijks aan de hand 
van het prijsindexcijfer geïndexeerd en is mede afhankelijk van haar jaarlijkse begroting.  
 
In het jaar 2010 is twee maal overleg gevoerd over zaken die voortvloeien uit het convenant.  
 
De belangrijkste punten die met de huurdersvereniging zijn besproken, zijn: 
• het huurbeleid; 
• toelichting op de jaarstukken en de begroting; 
• gevolgen van de invoering van de Vpb-verplichting voor de corporatie; 
• de nieuwbouwprojecten, 
• situaties in de woon- en leefomgeving, 
• het beleid bij huurachterstanden en woningontruimingen; 
• de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
• de ontwikkeling van het woon- zorgcentrum De Leyenstein en het Kulturhus. 
 
De huurdersvereniging is tevens, als een van de belangrijkste stakeholders, betrokken 
geweest bij de visitatie door Raeflex van Woningstichting Maasdriel in oktober 2010. 
 
 
5.2 De klachtenadviescommissie 
 
Met de oude IOR-corporaties (Intergemeentelijk Orgaan Rivierenland), nu op SWR 
(Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland)gebied, is een onafhankelijke regionale 
klachtencommissie opgezet. Gedurende 2010 zijn hier geen klachten van huurders of 
anderen gemeld. 
 
Daarnaast is er met betrekking tot de woonruimteverdeling een klachtencommissie ingesteld. 
Deze klachtencommissie bestond feitelijk slechts uit één ter zake kundig persoon. Eind 2010 
zijn er, ter versterking van die commissie,  twee personen aan de commissie toegevoegd. 
Geen van onze huurders heeft in 2010 een klacht bij deze commissie ingediend. 
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I 6. FINANCIËLE CONTINUÏTEIT 
 
6.1 Financiële positie WSM 
 
WSM is een toegelaten instelling, ofwel wordt aangeduid als een maatschappelijk 
ondernemer, die vanuit haar doelstelling bij de uitvoering van haar taken geen winstoogmerk 
heeft. Wel dient zij daarbij uiteraard zorg te dragen voor een goede financiële continuïteit van 
haar bedrijfsvoering. Hiertoe dient de organisatie dus, zoals dat heet, financieel gezond te 
blijven. Indicatoren voor de bepaling van die financiële positie zijn onder andere de hoogte 
van de financiële reserves (de algemene bedrijfsreserve) en de solvabiliteit (de verhouding 
van het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen). Daarnaast is van belang het 
voorgenomen beleid van de organisatie, zoals dat wordt weergegeven in de jaarlijkse 
begroting en de meerjarenbegroting. In het treasury statuut van WSM, dat in 2005 is 
opgesteld, zijn de minimale eisen voor liquiditeit en solvabiliteit waaraan de organisatie dient 
te voldoen intern vastgelegd. 
Daarnaast streeft de corporatie er naar om tenminste bij de beoordeling door het Centraal 
Fonds Volkshuisvesting (CFV) een “A” status te behalen. 
 
Invloed van Overheidsheffingen ofwel vermogensafroming en belastingen 
 
Vanaf 2008 wordt het eigen vermogen van de corporatie door het CFV afgeroomd onder de 
noemer Vogelaarsheffing. Deze jaarlijkse bijdrage wordt getransformeerd naar overheidsgeld 
en wordt aangewend als staatssteun ten behoeve van de corporaties die werkzaam zijn in de 
door de Overheid, subjectief aangewezen 40 achterstandswijken. De jaarlijkse bijdrages die 
door WSM worden betaald komen uit op ongeveer €. 60.000,--. Door een aantal corporaties 
(een kleine 100) is een procedure aangespannen tegen het CFV in het kader van deze 
heffing. De rechtbank in Utrecht heeft inmiddels ten gunste van de corporaties beslist. 
Formeel zouden de corporaties dus recht hebben op terug storting van de heffing 2008 en 
2009. Echter het CFV is tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan. Ondanks dat de 
regering heeft aangekondigd dat de heffing voor 2011 zal worden afgeschaft is het CFV van 
mening dat daarvoor een wetswijziging nodig is en de heffing voor 2011 toch doorgang zal 
laten vinden, dit omdat het CFV kennelijk bij wet verplicht is een dergelijke heffing op te 
leggen. 
Naast de Vogelaarsheffing staat WSM nog een saneringssteunheffing van het CFV in 2011 
te wachten. Bovendien zal vanaf 2014 corporatie ook nog eens zo’n €. 250,-- per woning per 
jaar aan het CFV af moeten dragen ter bekostiging van de door het Rijk toe te kennen 
Huurtoeslag. 
Vanaf 1 januari 2006 zijn de corporaties partieel belastingplichtig gesteld in het kader van de 
Vpb. Van rijkswege is een integrale belastingplicht voor woningcorporaties vastgesteld. Dit 
houdt in dat corporaties vanaf 1 januari 2008 over alle activiteiten voor de Vpb 
belastingplichtig zijn. Om de invoering van deze belastingplicht in goede banen te leiden is 
inmiddels een “vaststellingsovereenkomst-2” opgesteld. Deze is in maart 2009 door WSM 
ondertekend. Op 3 november 2010 is de “Tijdelijke regeling DAEB toegelaten instellingen 
volkshuisvesting” ingesteld. D.w.z. dat nagenoeg alle activiteiten van de corporaties onder 
staatssteun worden geschaard, waarover vennootschapsbelasting moet worden afgedragen. 

Deze beide overheidsacties hebben tot gevolg dat het investeringsniveau bij de corporaties 
zal teruglopen. De betreffende gelden kunnen nu immers niet meer in de woningen worden  
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geïnvesteerd. Corporaties dienen zich te beraden of een huurprijsvaststelling aan de hand  
van het door de overheid opgelegde puntenwaarderingssysteem nog wel actueel is, dan wel 
of zij bij nieuwe verhuringen wel of niet moet uitgaan van 100% van de maximaal redelijke 
huurprijs, dan wel een huurprijs van tenminste €. 652,52 per maand. 
 
Ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in de toekomstige financiële ontwikkelingen van 
WSM wordt jaarlijks een begroting en een meerjarenbegroting opgesteld. Jaarlijks wordt aan 
de hand daarvan geëvalueerd of de voorgenomen taken en doelstellingen, zoals die daarin 
zijn vastgelegd, ook daadwerkelijk worden gehaald. 
 
Vergelijking begroting en gerealiseerde cijfers 2010 
 
Omschrijving: Begroting 2010 Werkelijk 2010 
Bedrijfsopbrengsten:   
Huren 6.318.000 6.541.166
Huurderving -/-     20.000 -/-    12.847
Vergoedingen 109.080 77.559
Overheidsbijdragen 25.600 0
Wijzigingen onderhanden werk 0 4.255.213
Overige bedrijfsopbrengsten 3.223.500 3.052.018
Overige baten             1.500           51.031
Totaal bedrijfsopbrengsten 9.657.680 13.964.140
   
Bedrijfslasten:   
Afschrijvingen 610.500 1.081.107
Waardeverminderingen (onrendabel) 550.000 -/-      239.872
Bijz. waardeverminderingen onderhanden werk 3.930.134
Lonen en salarissen 440.000 385.657
Sociale lasten en Pensioenlasten 175.000 183.146
Kosten onderhoud 1.548.820 882.202
Overige bedrijfskosten 855.000 1.304.963
Overige lasten        68.300                    0
Totaal bedrijfslasten 4.247.620 7.527.337
   
Exploitatie resultaat voor rente 5.410.060 6.436.803
   
Financiële baten en lasten   
Heffing Krachtwijken 60.000 66.328
Rentelasten 2.628.079 2.562.262
Rentebaten         58.450        449.488
Totaal financiële baten en lasten 2.629.629 2.179.102
   
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 2.780.431 4.257.701
   
Belastingen:   
Te betalen Vennootschapsbelasting 250.000 177.763
Wijziging belasting latentie 237.677
Totaal belastingen 250.000 421.940
 
Netto Bedrijfsresultaat   2.530.431 3.842.260
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6.2 Kerngegevens 
Kasstroomoverzicht 2010 
 
WONINGSTICHTING MAASDRIEL      KASSTROOMOVERZICHT 2010 (volgens indirecte methode)

OMSCHRIJVING

Bedrijfsresultaat 4.257.700€                2.276.001€               

Aanpassing voor:
Afschrijvingen 1.081.107€                767.837€                    
Afboekingen lagere bedrijfswaarde 150.000€                    1.548.027€                
Effect Vennootschapsbelasting 415.440‐€                    958.829€                    

815.667€                    3.274.693€               
Mutaties in werkkapitaal
Mutaties in vorderingen 155.120‐€                    209.912‐€                    
Mutaties in onderhanden werk 581.504€                    208.272‐€                    
Mutaties in voorraad 2.658.568€                1.595.639‐€                
Mutaties in financiële vaste activa 237.677€                    8.028.429€                
Mutatie immateriële vaste activa 13.972€                      13.972€                      
Mutatie egalisatierekening 16.973‐€                      
Mutatie voorzieningen onrendabele investering 114.286‐€                    264.286€                    
Mutatie overige voorzieningen 56.580€                     
Mutaties kort lopende schulden 1.322.603‐€                3.535.928€                
Overige mutaties ‐€                           

1.956.292€                9.811.819€               

Kasstroom uit operationele activiteiten 7.029.659€                 15.362.513€              

Saldo investeringen in materiële vaste activa . 9.292.708‐€                17.254.100‐€              
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 9.292.708‐€                17.254.100‐€             

Mutaties langlopende schulden 1.269.569‐€                10.239.928€              
Kasstroom uit investeringsactivciteiten 1.269.569‐€                10.239.928€             

Netto kasstroom 3.532.618‐€                8.348.341€               

Liquide middelen begin boekjaar 9.530.934€                1.182.593€                
Liquide middelen einde boejaar 5.998.316€                9.530.934€                

Netto kasstroom 3.532.618€                 8.348.341‐€                

Saldo  0€                                ‐€                           

2010 2009
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I 7. INVESTERINGS- EN HUURBELEID 
 
7.1 Investeringen en financiering 
De investeringen in de nieuwbouw van huurwoningen worden in de regel gefinancierd met 
onderhandse geldleningen onder borgstelling van het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw(WSW). Om onder meer het renterisico te kunnen beheersen, wordt bij 
financiering en herfinanciering gestreefd naar een goede spreiding in de leningenportefeuille, 
zowel qua looptijd en leningtype als qua rente. Interne financiering heeft in principe de 
voorkeur. Zo is destijds ten behoeve van de realisatie woon- zorgcentrum de financiering / de 
leningsvorm zo veel als mogelijk aangesloten op de vergoeding voor de kapitaalslasten zoals 
die wordt gedaan door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen (Cbz). Dat wil zeggen dat 
voor dit zorgcentrum 2 lineaire leningen zijn afgesloten met een looptijd van 40 jaar. In de 
beschikking van het Cbz wordt uitgegaan van een rentepercentage van 5,5. De lineaire 
geldleningen zijn aangetrokken tegen een vast rentepercentage (gemiddeld 4,3%, op basis 
van 40 jaar rente vast). 
 
Regelmatig vindt ook met bancaire instellingen (zoals BNG, NWB, Rabobank) overleg plaats 
om een goed inzicht te verkrijgen in de markt en de rentetarieven. 
 
Specifiek voor de kwartaalrapportages en de fasering van nieuwbouwprojecten is in 2010 
een kwaliteitsslag qua processen en besluiten gemaakt. Middels o.a. fasenrapportages 
worden de te doorlopen fasen zichtbaar gemaakt, zodat op de betreffende momenten de 
juiste goed onderbouwde beslissingen kunnen worden genomen en de projecten daardoor in 
‘control’ zijn en blijven. Risicomanagement is hierbij van vitaal belang. Vanuit de 
fasenrapportages en de kwartaalrapportages (overzicht van de kasstromen) wordt de 
financieringsbehoefte bepaald. 
De aanpassing van de borging door het WSW aan de hand van het zgn. staatssteun dossier 
noopt de corporaties tot een nog nadrukkelijker volgen van de kasstromen. Met name de 
realisatie van het Centrumplan Kerkdriel zal aanleiding geven om andere dan WSW 
geborgde leningen, financieringsvormen te zoeken. 
 
7.2 Huurprijsbeleid 
 
WSM is van mening dat de huren van de woningen in principe niet sterker moeten stijgen 
dan strikt noodzakelijk is. De woningen moeten te allen tijde bereikbaar blijven voor de 
doelgroepen van het beleid. In dat kader streeft WSM er verder naar om de nieuwbouw te 
realiseren binnen de huurprijzen waaronder een bijdrage in het kader van de huurtoeslag 
mogelijk is, een huurprijs onder de €. 652,52. 
Als gevolg van het gewijzigde overheidsbeleid aan de hand van het staatssteun dossier zal 
het noodzakelijk blijken om ook hogere huren te vragen om daarmede de doelgroepen die 
dreigen tussen de wal en het schip te geraken, als gevolg van die tijdelijke regelgeving 
DAEB, toch blijvend te kunnen bedienen en voorzien van woonruimte. 
 
In 2010 is de huurverhoging uitgekomen op gemiddeld 1,2 %. Ten aanzien van de 
huurverhoging heeft overleg plaatsgevonden met de in de Bommelerwaard actieve 
woningcorporaties en de huurdersvereniging.  
Daarnaast vindt er tussen de drie in de Bommelerwaard werkzame woningcorporaties 
(Woonlinie, De Kernen en WSM) afstemming plaats omtrent de jaarlijkse huurverhoging. 
Tegen de huurverhoging is door geen enkele huurder bezwaar aangetekend. 
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7.3 Huurachterstanden 
 
De huurincasso wordt met veel aandacht en de benodigde zorgvuldigheid verzorgd. WSM 
hanteert een strikt beleid met betrekking tot achterstanden. Huurders worden in een zo vroeg 
mogelijk stadium aangeschreven en aangemaand de huurpenningen te voldoen.  
Indien een huurder geen regeling wil treffen c.q. de betalingen wil hervatten, wordt getracht 
om binnen drie maanden een eventuele juridische procedure bij de kantonrechter te starten.  
Deze snelle procedure voorkomt dat huurders uiteindelijk worden geconfronteerd met 
torenhoge schulden waar zij niet meer overheen kunnen komen. 
 
De huurachterstand ultimo 2010 bedroeg 0,39 % tegenover 0,35 % vorig boekjaar. 
Wanneer de éénmaandsachterstand (zogenaamde slepers) buiten beschouwing wordt 
gelaten, is dit percentage 0,29 %. 
 
Woningontruimingen wegens huurachterstand hebben in 2010 niet plaatsgevonden 
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I 8. LEEFBAARHEID 
 
8.1. Kwaliteit van de woningvoorraad en woonomgeving 
 
Algemeen 
Ten behoeve van het meerjarenonderonderhoud zijn alle woningen opgenomen in het 
geautomatiseerde systeem ten behoeve van de  technische dienst, hetgeen onderdeel 
uitmaakt van het gehele automatiseringssysteem voor WSM. Alle cyclische bouwonderdelen 
zijn hierin, met hun vervangingsplanning, opgenomen.  
Met het opstellen van de begroting worden jaarlijks ook het dagelijks onderhoud en het groot 
onderhoud gepland. Daarbij wordt de theoretische situatie vergeleken met de werkelijke 
onderhoudstoestand.  
Dit heeft in een aantal gevallen tot gevolg, dat bepaalde onderhoudsingrepen worden 
verschoven.  
 
Om de leefbaarheid te bevorderen, hebben de volgende zaken voortdurend de aandacht: 
• inbraakbeveiliging; 
• brandgangenverlichting;  
• onderhoud van groenvoorziening bij gemeenschappelijke tuinen; 
• verbetering van de woonomgeving bij flats; 
• zusteroproepsystemen bij aanleunwoningen. 
 
Kerkdriel 
Naast bovenstaande ‘algemene’ investeringen pleegt WSM ook specifieke investeringen. Zo 
wordt nadrukkelijk geïnvesteerd in de verbetering van de woon- en leefkwaliteit voornamelijk 
in het centrum van Kerkdriel. Met het centrumplan worden in het centrum van Kerkdriel 
woonruimten gecreëerd voor diverse doelgroepen. Daarnaast worden voorzieningen 
gerealiseerd voor commerciële activiteiten, zoals winkels, horeca en kantoren. Ook wordt 
zorggedragen voor voldoende parkeervoorzieningen, dit zowel op maaiveld als ook 
ondergronds. Het centrumplan ging in 2007 formeel van start toen WSM de kiosk van de 
gemeente Maasdriel adopteerde en daarmee garandeerde dat de kiosk en het karakter van 
het plein behouden zullen blijven. Zowel van de gemeente Maasdriel als van de Provincie 
ontvangt WSM bijdragen in de financiering van dit grootschalige project. In dit kader zijn 
gedurende/vanaf 2007 een aantal panden aangekocht en zijn er contracten ondertekend met 
verschillende winkeliers en een supermarktexploitant. 
 
Tevens worden oude woonwijken aangepakt en verbeterd. WSM heeft een aantal woningen 
in de Van Bockel de Kokstraat gesloopt. Hiervoor in de plaats zijn nieuwbouwwoningen 
gerealiseerd, met woningen voor zowel ouderen en jongeren. 
 
Supermarkt te Velddriel 
In de kern Velddriel verhuurt WSM een winkelruimte aan een supermarkt, met name om het 
voorzieningenniveau, en daarmee de leefbaarheid van de kern, op peil te houden. Gezien 
het gegeven dat de huidige supermarkt niet rendabel was, zijn met de huurder nieuwe 
afspraken gemaakt over de huurprijs en over de huurperiode. Het behoud van een 
supermarktvoorziening in deze kleinere kern is daarmee gewaarborgd. 
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Kulturhus 
 

 
In het woonzorgcentrum Leyenstein is door WSM een 
zogenaamd ‘Kulturhus’ gerealiseerd. Dit met 
subsidieverstrekking door de Provincie Gelderland. 
Hierbij is samenwerking gezocht met het reeds in 
Kerkdriel functionerende multifunctionele centrum De 
Kreek.  
Afspraken met betrekking tot bezetting en gebruik zijn 
onder meer gemaakt met: 

• gemeente Maasdriel; 
• stichting BrabantZorg (destijds stichting Nieuwebrug);  
• stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk; 
• openbare bibliotheek Rivierenland (STMR); 
• openbare basisschool De Meidoorn; 
• R.K. basisschool Mgr. Zwijsenschool; 
• oranjecomité;  
• wereldwinkel; 
• biljartvereniging De Piepers; 
• toneelvereniging; 
• Bond voor Ouderen; 
• mindervalidensoos; 
• overige participerende partijen.  
 

Ten behoeve van de aansturing van het Kulturhus zal 
een afzonderlijke stichting in het leven worden 
geroepen. Deze stichting zal worden ingesteld door 
BrabantZorg, die de kar in deze zal gaan trekken.  
De voormalige Culturele Vereniging Maasdriel is 
opgegaan in de nieuwe stichting Podium Maasdriel, 
welke de coördinatie heeft in het voorzien van ruimte 
ten behoeve van culturele uitvoeringen in zowel het 
Kulturhus De Leyenstein, als ook het MFC De Kreek. 
Zowel mensen uit de stichting BrabantZorg als ook uit  

WSM hebben zitting in het bestuur van de stichting Podium Maasdriel. 
 
Het Kulturhus is medio september 2009 grotendeels in gebruik genomen. Diverse 
voorstellingen en bijeenkomsten hebben er reeds plaatsgevonden. Dit alles met 
medewerking van de verenigingen en vrijwilligers die actief zijn binnen het Kulturhus.  
Het Kulturhus wordt verder draaiende gehouden door gastheren en gastvrouwen, 
horecaondersteuning, theatersupport (voor toneel, het geluid en beeldmateriaal).  
De vrijwilligers (onder supervisie van BrabantZorg) dragen tevens zorg voor het 
schoonhouden van het Kulturhus en de zogenaamde grote zaal van het zorgcentrum. Het 
laatste deel van het Kulturhus, de kleed- en wasruimte, is in oktober 2010 opgeleverd. 
Alle participanten hebben hun ruimte in 2010 betrokken. 
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Woonomgeving/veiligheid 
Op incidenten basis, doch niet meer gestructureerd vindt zowel preventief als (soms) curatief 
overleg met gemeente, GGZ en politie plaats. Dit overleg over de woonomgeving wordt in 
voorkomende gevallen gevoerd in twee overleggroepen: het regionaal overleg en het overleg 
integrale veiligheid. Problemen die ontstaan of te verwachten zijn in de wijken worden in 
deze overleggroepen aan de orde gesteld.  
De andere binnen de gemeente en Bommelerwaard werkzame corporaties nemen veelal 
eveneens deel aan dit overleg.  
In de overleggroepen komen als dan aan de orde:  
• alternatieve huisvesting bij extreme overlast; 
• het beleid rond hennepkwekerijen; 
• inbraakpreventie; 
• specifieke overlastsituaties;  
• tweede kans beleid; 
• het veiligheidshuis / tijdelijke woonvoorzieningen; 
• de doorstroming van mensen uit instellingen naar passende huisvesting; 
• de gezamenlijke ervaringen. 
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I 9. WONEN EN ZORG 
 
Woonzorgcentrum Leyenstein 
 
In 2001 heeft het toenmalige bestuur van WSM samen met de toenmalige stichting 
Bejaardenzorg Maasdriel een eerste intentieovereenkomst getekend ten behoeve van de 
realisatie van een nieuw woonzorgcentrum in Kerkdriel. Eind 2010 is dit project geheel voor 
gebruik opgeleverd. De infrastructuur rondom het gebouw, evenals de tuin wordt medio 2011 
aangelegd en verder afgewerkt. 
In dit centrum zijn uiteindelijk gerealiseerd: 
 
30 verpleeghuisplaatsen, waarvan 10 somatisch en 20 Psychogeriatrisch; 
40 verzorgingsappartementen; 
1 tijdelijke opvangplaats; 
54 huurappartementen (in principe voor ouderen); 
1 groepswoning ten behoeve van 6 verstandelijk gehandicapten; 
8 appartementen in het kader van het zelfstanding wonen door verstandelijk gehandicapten; 
1 kantoorruimte ten behoeve van de stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk STMR); 
1 Kulturhus. 
 
Het geheel is gerealiseerd in opdracht van WSM. WSM treedt als verhuurder op naar de 
diverse deelnemende partijen in dit complex.  
De stichting BrabantZorg huurt het verpleeg- en verzorgingsgedeelte, alsmede draagt zij 
zorg voor het beheer en de exploitatie van het Kulturhus. 
De stichting Cello huurt de groepswoningen en de appartementen ten behoeve van haar 
cliënten (verstandelijk gehandicapten). 
STMR huurt de ruimte ten behoeve van de thuiszorg en het maatschappelijk werk. Verder 
worden daarin nog ruimten gehuurd door een kapper, door de wereldwinkel en een 
tandtechnisch bureau.  
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I 10 GOVERNANCE  
 
1. Governance 
Woningstichting Maasdriel (WSM) onderschrijft de in de Aedescode en de Governancecode 
Woningcorporaties vastgelegde beginselen. De Governancecode Woningcorporaties wordt 
gehanteerd voor het inrichten van de bestuurlijke organisatie. In deze paragraaf 
verantwoorden wij ons over de inrichting van de governancestructuur binnen WSM. Meer 
gedetailleerde informatie is opgenomen op onze website (www.woningstichtingmaasdriel.nl ). 
WSM heeft de principes en uitwerkingen zoals opgenomen in de Governancecode 
Woningcorporaties in 2010 opgevolgd, met uitzondering van de volgende punten:  

- inrichten van de remuneratie- en audit commissie. Deze commissies zullen naar alle 
waarschijnlijkheid in het tweede kwartaal 2011 worden ingesteld. 

Gedurende 201 is er tevens, met medewerking van Deloitte Management Support een intern 
onderzoek gedaan naar de naleving van het eerder reeds vastgestelde integriteitbeleid en de 
klokkenluiderregeling.  
 
2. Organisatieschema  
 

 
 
 
 
3. Raad van Commissarissen (RvC)  
De RvC bestaat uit vijf personen. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en 
op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden 
ondernemingen en staat tevens het bestuur met raad ter zijde. In het verslag van de RvC in 
dit jaarverslag zijn de taak en werkwijze van de RvC nader beschreven, evenals de wijze 
waarop hieraan in 2010 invulling is gegeven.  
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4. Het bestuur  
 
4.1 Taak en werkwijze  
Het bestuur is belast met het besturen van de woningcorporatie, hetgeen onder meer inhoudt 
dat het bestuur verantwoordelijk is voor:  
- de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie;  
- de strategie;  
- de financiering;  
- het beleid;  
- de resultatenontwikkeling;  
- het beleid ten aanzien van deelnemingen van de corporatie.  
Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Het bestuur 
richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie in het licht 
van haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de in 
aanmerking komende belangen van bij de woningcorporatie betrokkenen af. Het bestuur 
verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de informatie die nodig is voor de uitoefening 
van de taak van de Raad van Commissarissen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de 
naleving van alle relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico’s 
verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie.  
Het bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en 
controlesystemen met de Raad van Commissarissen. De taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van het bestuur zijn in de artikel 7 t/m 21 van de statuten van WSM 
omschreven. Een en ander is verder uitgewerkt in een bestuursreglement. Een aantal 
(materiële) besluiten van het bestuur, waaronder het doen van investeringen boven een 
limiet van € 100.000,- is op basis van het bestuursreglement onderworpen aan de 
voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.  
 
4.2 Leden van het bestuur  
Het bestuur bestaat uit vijf personen: 
de heer F.H. Nendels, (voorzitter), geboren 21 december 1951, zelfstandig ondernemer en 
heeft zitting in het bestuur sinds 1 juni 1996; 
 
de heer J.J.J. van Doornmaal, (secretaris / penningmeester), geboren 24 maart 1936, 
gepensioneerd en heeft zitting in het bestuur sinds 6 september 1968; 
 
de heer J. van Wessel, (bestuurslid), geboren 19 maart 1932, namens de huurders, 
gepensioneerd en heeft zitting in het bestuur sinds 1 april 1988; 
 
mevr. A.M.M. van Oers – van den Oord, (bestuurslid), geboren 9 februari 1956, 
accountmanager bij de Rabobank en heeft zitting in het bestuur sinds 1 maart 1999 en  
 
mevr. H.A.J. Verhoeven – van den Berk, (bestuurslid) geboren 30 september 1941, 
huisvrouw en heeft zitting in het bestuur sinds 1 april 2005. 
 
De leden van het bestuur worden telkens benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. 
Na het verstrijken van deze periode kunnen zij worden benoemd voor opeenvolgende 
perioden van steeds maximaal vier jaar. In de statuten is geen maximaal aantal 
zittingsperioden voor het bestuur opgenomen.  
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4.3 Tegenstrijdige belangen  
Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen WSM en de bestuurders wordt 
vermeden. Het bestuursreglement, als ook het integriteitsbeleid van WSM bevatten een 
uitwerking van dit belangrijke uitgangspunt. Hierin is tevens de handelswijze in geval van 
belangenverstrengeling geregeld.  
 
In 2010 is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen met betrekking tot de 
bestuurders zoals bedoeld in principe II.3 van de Governancecode Woningcorporaties.  
 
Bij mevrouw A.M.M. van Oers – van den Oord, zou op het eerste gezicht een tegenstrijdig 
belang kunnen ontstaan als gevolg van haar functie bij de Rabobank.  
Naast het gegeven dat zij dit, in overeenstemming met de gedragscode tijdig heeft gemeld, 
oefent zij haar functie uit buiten het werkgebied van WSM.  
 
 
4.4 Dagelijkse leiding 
De dagelijkse leiding van de woningcorporatie is in handen van een directeur. 
 
4.5 Medewerkers 
De werkorganisatie van WSM onderging in 2010 geen wijzigingen. Op 31 december 2010 
had WSM 8 medewerkers in dienst. Dit betreft onderstaande personen: 
 
M.J.J.M. van den Broek Directeur 
 
E.A.M. Giezen Staffunctionaris Strategie en Beleid / Controller 
 
C.W.A. van Osch Hoofd Bedrijfszaken 
G.A.J.M. van Zutphen Woonconsulent 
P.H.A.M. Hanegraaf - van der Sluijs Medewerkster Bedrijfszaken 
 
M.A.G.M. Rovers Hoofd Technische Zaken 
P. van den Bighelaar Projectleider 
E.M. de Man Projectleider 
 
Ten behoeve van het projectmanagement is voor zestien tot twintig uur per week een 
externe projectmanager ingehuurd. Voor begeleiding van inrichting van 
ontwikkelingsgebieden is eveneens een externe projectleider ingehuurd voor enkele uren per 
week. 
Als assistent opzichter functioneert, ter ondersteuning, een vaste medewerker van een lokale 
technische organisatie. 
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5. Beleidsdoelstellingen  
 
5.1 Doelstellingen, strategie en randvoorwaarden  
Het bestuur heeft na goedkeurig van de Raad van Commissarissen de volgende 
doelstellingen gehanteerd.  
De missie van Woningstichting Maasdriel is zoals verwoord in artikel 2 van de statuten 
van WSM:  

1. De stichting is uitsluitend werkzaam in de gemeenten aangesloten bij het 
Intergemeentelijk Orgaan Rivierenland (IOR)⁰, thans bestaande ui de gemeenten: 
Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, 
Tiel en Zaltbommel. 

2. De stichting stelt zich ten doel uitsluitend op het gebied van de 
volkshuisvesting bij voorrang voor de minst draagkrachtigen werkzaam te zijn, één 
en ander met inachtneming van hetgeen in het Besluit Beheer Sociale –huursector 
(BBSH) is neergelegd. 

3. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a) het stichten, in stand houden en exploiteren van woningen, welke voldoen aan 

de eisen van een goede volkshuisvesting; 
b) het stichten en/of behulpzaam zijn bij het tot stand komen van woningen in het 

kader van het eigen woningbezit; 
c) bij te dragen tot het tot stand komen en doen functioneren van voorzieningen, 

welke de leefbaarheid van de woonomgeving bevorderen; 
d) het voeren van een sociaal-rechtvaardig toewijzings- en verhuurbeleid; 
e) het bevorderen van een goede communicatie met en het verlenen van 

voldoende inspraak aan de huurders van de woningen van de Stichting; 
f) het samenwerken met andere stichtingen en instellingen, welke zich direct of 

indirect bewegen op het terrein van de verbetering van de volkshuisvesting en de 
bewoning; 

g) het ontwikkelen van initiatieven, die dienstig zijn aan de doelstelling, voor zover 
niet in strijd met de Wet, de bepalingen van de statuten of het huishoudelijk 
reglement. 

 
⁰)  IOR heet tegenwoordig Regio Rivierenland 

 
5.2 Horizontale dialoog  
WSM heeft de volgende belanghebbenden met betrekking tot de maatschappelijke en 
volkshuisvestelijke missie en doelstellingen benoemd:  

• bewoners (klanten, zijnde huidige of toekomstige afnemers van producten en 
diensten, en andere burgers) en hun vertegenwoordigers;  

• relevante overheden en hun instellingen op gemeentelijk en regionaal niveau;  
• maatschappelijke organisaties op het terrein van zorg, welzijn, onderwijs en  
• veiligheid;  
• collega-corporaties.  

 
De communicatie met deze belanghebbenden heeft in 2010 plaatsgevonden door middel van 
diverse vormen van overleg op beider initiatief. Met de corporaties vindt in het werkgebied 
vindt afstemming plaats over de diverse beleids- en prestatievelden en er is een gezamenlijk  
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overleg met de gemeentes waarin de corporaties werkzaam zijn. Prestatieafspraken worden 
gezamenlijk met de gemeentes gemaakt. 
 
De belangrijkste gespreksonderwerpen waren:  

• Huur en huurbeleid; 
• Toelichting op de jaarstukken en op de begroting; 
• Het dossier staatssteun; 
• Prestatieafspraken; 
• Visitatie; 
• Maatschappelijke ontwikkelingen; 
• Huurachterstanden, en schuldsanering; 
• Nieuwbouwprojecten; 
• Huisvesting andere doelgroepen; 
• Wonen en zorg; 
• Het Kulturhus. 

 
6. Interne risicobeheersings- en controlesystemen  
 
6.1 Risicobeheersing  
Het bestuur van WSM is verantwoordelijk voor de interne risicobeheersings- en 
controlesystemen, voor het actief managen van de strategische, financiële en operationele 
risico’s, en voor het beperken van de impact van mogelijke incidenten. Hieronder zijn enkele 
voorbeelden van risico’s waar wij mee te maken hebben beschreven. Dit overzicht beoogt 
geen uitputtende opsomming te geven van alle risico’s die voor WSM van belang zijn.  
 
Strategische risico’s  
Als belangrijke strategische risico’s zijn benoemd; 

• veranderingen ten aanzien van de regelgeving; 
• veranderingen ten aanzien van de markt; 
• veranderingen ten aanzien van de economie; 
• het dossier staatssteun; 
• politieke veranderingen. 

 
Financiële risico’s  
Belangrijke financiële risico’s zijn: 

• het beheer van het werkkapitaal; 
• de financiering van projecten; 
• ontwikkeling van de rentestanden; 
• het dossier staatssteun; 
• financiële spankracht van de klanten. 

 
Operationele risico’s  
Als belangrijkste operationele wordt aangegeven: 

• personele risico’s; 
• projectrisico’s; 
• treasuryrisico’s; 
• exploitatierisico’s; 
• frauderisico’s.  
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6.2 Controlesystemen  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het ontwerp, de implementatie en de werking van de 
interne risicobeheersings- en controlesystemen. Deze omvatten beleidsvorming, processen, 
taken, het beïnvloeden van gedrag en andere aspecten van de organisatie die het mogelijk 
maken de doelstellingen te realiseren en potentieel wezenlijke fouten, verliezen of fraude of 
de overtreding van wetten en regelgeving te voorkomen, dan wel vroegtijdig te signaleren.  
 
Ook adequate en effectieve risicobeheersings- en controlesystemen bieden echter nooit een 
absolute garantie voor het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen, noch kunnen zij 
wezenlijke fouten, verliezen, fraude of de overtreding van wetten en regelgeving volledig  
voorkomen. Gedurende het verslagjaar hebben wij de controleomgeving voor wat betreft de 
integriteit van medewerkers, bestuur en RvC geanalyseerd en geëvalueerd.  
 
De belangrijkste componenten van onze interne risicobeheersings- en controlesystemen in 
het verslagjaar zijn:  

• regelmatige risicoanalyses (inclusief fraude-risico analyse);  
• integriteitsbeleid en implementatie daarvan;  
• er is een integriteitscode opgesteld die op de website van de woningcorporatie is    

geplaatst. Deze code is door alle medewerkers ondertekend;  
• kwaliteitszorg en zelfevaluatie met het oog op visitatie;  
• handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving, alsmede voor de 

opstelling daarvan te volgen procedures;  
• implementeren van een klachten- en klokkenluidersregeling en instellen van een 

klachtencommissie en vertrouwenspersoon. In 2010 zijn geen meldingen gedaan;  
• een systeem van periodiek monitoring en rapportering.  
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7. Externe accountant  
De externe accountant wordt benoemd door de Raad van Commissarissen na advies van 
het bestuur. De Raad van Commissarissen stelt de beloning van de externe accountant vast 
na overleg met het bestuur. Deloitte (accountantskantoor) is vooralsnog voor een 
onbepaalde periode benoemd tot extern accountant van WSM.  
Het bestuur en de Auditcommissie maken (vanaf 2011) ieder ten minste éénmaal in de vier 
jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse 
entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert.  
Deze beoordeling zal voor het eerst plaatsvinden in 2011.  
De externe accountant woont in elk geval het gedeelte van de gecombineerde vergadering 
van de Raad van Commissarissen en het algemeen bestuur bij waarin het verslag van de 
externe accountant over het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en waarin 
wordt besloten over de goedkeuring van de jaarrekening.  
De externe accountant kan tijdens deze vergadering over zijn verklaring over de getrouwheid 
van de jaarrekening worden bevraagd door de Raad van Commissarissen en het bestuur 
van WSM. 
 
 
8. Visitatie  
WSM heeft zich in 2010 laten visiteren door een onafhankelijke visitatiecommissie van 
Raeflex. WSM is als kleine corporatie door twee visitatoren, in oktober, gevisiteerd.  
 
Het visitatierapport en het standpunt van het bestuur en de Raad van Commissarissen 
hierover zijn op de website van WSM geplaatst.  
 
De belangrijkste uitkomsten en actiepunten zijn:  

• aandacht voor dienstverlening; 
• aandacht voor interne verslaglegging; 
• aandacht voor de bestuurlijke organisatie; 
• instellen van remuneratie en audit commissie. 

 
Met betrekking tot dit laatste punt wordt opgemerkt dat deze commissies mogelijk in het 
tweede kwartaal van 2011 door de RvC zullen worden ingesteld. 
 
De bestuurlijke organisatie van WSM zal medio 2012 ter discussie komen binnen het bestuur 
en de RvC. Een mogelijke overgang naar een zgn. tweelagen structuur zal dan aan de orde 
worden gesteld.  
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN  
 
ALGEMEEN  
 
De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de 
algemene gang van zaken in de woningcorporatie en staat tevens het bestuur met raad ter 
zijde.  
 
De Raad van Commissarissen houdt onder andere toezicht op:  

• realisatie van de doelstellingen van de corporatie;  
• realisering van de volkshuisvestelijke opgaven;  
• strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de corporatie;  
• opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;  
• kwaliteitsbeleid;  
• kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;  
• financieel verslaggevingsproces;  
• naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.  

 
Dit toezicht strekt zich tevens uit tot de met de corporatie verbonden ondernemingen.  
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn in 
de artikelen 27, 29 en 30 van de statuten van WSM omschreven.  
 
In dit jaarverslag legt de Raad van Commissarissen, als onderdeel van een maatschappelijk 
ondernemende organisatie, publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop zij invulling 
heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar. Als 
toezichtkader voor het uitoefenen van haar taken hanteert de Raad van Commissarissen:   

• het BBSH,  
• de door haar goedgekeurde missie,  
• het jaarplan,  
• de begroting  
• de financiële continuïteit en traesury  

 
 
 
TAAK EN WERKWIJZE  
 
Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de Raad van Commissarissen 
zich regelmatig mondeling dan wel schriftelijk door het bestuur laten informeren inzake de 
(financiële) resultaten in relatie tot de beoogde doelen, relevante externe ontwikkelingen en 
de wensen en behoeften van belanghebbenden.  
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De Raad van Commissarissen heeft in het afgelopen boekjaar het volgende ondernomen om 
zich op de hoogte te houden van wat er speelt in het speelveld van WSM: 

• overleg met bestuur;  
• overleg met externe accountant; 
• bijwonen en deelnemen aan de bijeenkomsten van de VTW  

 
De Raad van Commissarissen is in het afgelopen jaar acht maal bijeen geweest.  
 
De Raad van Commissarissen heeft in het afgelopen boekjaar besluiten genomen en 
gesproken over de volgende onderwerpen:  

• jaarverslag;  
• jaarrekening;  
• begroting;  
• beleidsplan / ondernemingsplan / strategie;  
• financieel beleid / continuïteit;  
• huurbeleid;  
• strategisch voorraadbeleid;  
• governance / naleving Governancecode Woningcorporaties / naleving Aedescode;  
• integriteit: vaststelling van beleid en evaluatie van (werking) bestaand beleid;  
• risicobeheersing (ook frauderisico’s en integriteitsmaatregelen);  
• financieringsbehoefte;  
• doelmatigheid;  
• rechtmatigheid;  
• projecten;  
• verkopen;  
• huisvesten primaire doelgroep;  
• leefbaarheid;  
• kwaliteit woningbezit;  
• wonen en zorg;  
• het ondernemingsplan vanaf 2011. 
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ONAFHANKELIJKHEID  
 
De Raad van Commissarissen waakt ervoor dat de meerderheid van haar leden 
onafhankelijk is in de zin van de in de Governancecode Woningcorporaties bepaling III 2.2 
aangeduide criteria.  
In jaar 2006 heeft de Raad van Commissarissen een gedragscode voor haar eigen leden 
van de Raad van Commissarissen, een gedragscode voor de leden van het bestuur en de 
medewerkers van de corporatie vastgesteld. Dit betreft onder meer de klokkenluidersregeling 
en het integriteitsbeleid. Hieraan heeft iedereen zich geconfirmeerd. In september 2010 is 
een integriteitsenquête uitgevoerd. In het tweede kwartaal van 2011 zal het resultaat hiervan 
worden besproken.  
 
In 2010 is geen sprake geweest van (transacties met) tegenstrijdige belangen waarbij leden 
van de Raad van Commissarissen en of het bestuur betrokken waren.  
Tevens vervult geen van de leden van de Raad van Commissarissen of het bestuur een 
nevenfunctie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Raad of het bestuur.  
Een overzicht van de nevenfuncties van de leden van de RvC en het bestuur is opgenomen 
in bijlage I bij dit verslag.  
 
DESKUNDIGHEID EN SAMENSTELLING  
 
De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 leden. In bijlage I is nadere informatie 
opgenomen over de samenstelling van de Raad van Commissarissen, waaronder de 
nevenfuncties en het rooster van aftreden.  
De Raad van Commissarissen werkt met een profielschets, gerelateerd aan zijn omvang, 
samenstelling en activiteiten, voor de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden 
van de Raad van Commissarissen. De profielschets is in 2010 niet herijkt.  
 
In 2011 zal door de Raad van Commissarissen worden nagegaan of een audit- en 
remuneratiecommissie moet worden ingesteld. 
 
 
EXTERNE ACCOUNTANT / AUDITCOMMISSIE  
Een auditcommissie als zodanig is nog niet ingesteld. De Raad van Commissarissen 
bespreekt de financiële positie van de corporatie, aan de hand van de rapportage over de 
jaarstukken van WSM, jaarlijks met de accountant van WSM. 
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Bijlage I:    
Samenstelling Raad van Commissarissen  
Per 31 december 2010 was de Raad van Commissarissen van WSM als volgt samengesteld:  
 
Voorzitter: 
Dhr. L.M. van Wolferen, geboren: 15-07-1937, sinds 01-12-1994 deel uitmakende van de 
RvC, gepensioneerd gemeente ambtenaar. Er zijn geen neven functies; 
Aftredend per 1 december 2014. 
 
Plaatsvervangend voorzitter: 
Dhr. J. Deneer, geboren 19-04-1950, sinds 01-12-1994 deel uitmakende van de RvC, 
voormalig HRM medewerker, nu met flex-pensioen, geen neven functies; 
Aftredend per 1 december 2014. 
 
 
De leden: 
Dhr. P.S.M. Verhoeven, geboren 18-11-1955, sinds 01-03-1999 deel uitmakende van de 
RvC, belastingambtenaar, geen neven functies; 
Aftredend per 1 maart 2015. 
 
Dhr. W. Aarts, geboren 09-09-1949, sinds 1 februari 2008 deel uitmakende van de RvC, op 
voordracht van de Huurdersvereniging de Bommelerwaard, gepensioneerd, geen 
nevenfuncties; 
Aftredend per 1 februari 2012. 
 
Dhr. C. Leenders, geboren 14-09-1941, sinds 1 februari 2008 deel uitmakende van de RvC 
op voordracht van de Huurdersvereniging de Bommelerwaard, gepensioneerd, als 
nevenfunctie opgegeven: bestuurslid van het CDA. 
Aftredend per 1 februari 2012. 
 
Leden van de Raad van Commissarissen kunnen op grond van de statuten voor een periode 
van uiterlijk vier jaar benoemd worden. Herbenoeming is onbeperkt mogelijk voor telkens 
een periode van uiterlijk vier jaar.  
 
Herbenoeming heeft in 2010 plaatsgevonden voor: 
De heren Van Wolferen en Deneer (beiden tot 1 dec. 2014) en Verhoeven (tot 1 maart 
2015).  
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Bijlage  II  
Honorering bestuur en commissarissen  
 
HONORERING BESTUUR  
Over 2010 heeft het bestuur de volgende beloning ontvangen:  
Naam:     Functie           Jaarvergoeding 
F.H. Nendels voorzitter €   7.500,-- 
J.J.J. van Doornmaal penningmeester / secretaris €   7.500,-- 
J. van Wessel bestuurslid €   3.500,-- 
A.A.M. van Oers-van den Oord bestuurslid €   3.500,-- 
H.A.J. Verhoeven-van den Berk bestuurslid €   3.500,-- 

Totaal vergoeding  € 25.500,-- 

 
 
 
HONORERING RAAD VAN COMMISSARISSEN  
De honorering van de Raad van Commissarissen geschiedt overeenkomstig de richtlijnen 
zoals vastgesteld binnen de corporate governance (Aedescode) en de adviezen van de 
VTW.  
Over 2010 heeft het Raad van Commissarissen de volgende beloning ontvangen:  
Naam:     Functie           Jaarvergoeding 
L.M. van Wolferen voorzitter €   3.500,-- 
J. Deneer vice - voorzitter €   3.500,-- 
P.S.M. Verhoeven lid €   3.500,-- 
W. Aarts lid €   3.500,-- 
C. Leenders lid €   3.500,-- 

Totaal bruto vergoeding  € 17.500,-- 
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Verklaring bestuur en Raad van Commissarissen 
 
Dit verslag geeft een getrouw beeld van de werkzaamheden, de besteding van middelen en 
van de financiële positie van de Woningstichting Maasdriel. 
Geen andere uitgaven zijn gedaan, dan uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting en 
daaraan aanpalende zaken. 
 
De jaarstukken zijn opgesteld in overeenstemming met het ter zake bepaalde in Boek 2, titel 
9 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede overeenkomstig de vigerende regelgeving van de 
Minister (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), belast met de zorg voor de 
volkshuisvesting. 
 
Mede gelet op de door Deloitte Accountants BV te Rotterdam uitgebrachte verklaring, is tot 
vaststelling door het bestuur en door de Raad van Commissarissen van Woningstichting 
Maasdriel, overgegaan. 
 
 
 
Aldus vastgesteld te Kerkdriel, tijdens de gecombineerde vergadering van d.d. 23 mei 2011 
 
Namens het bestuur: 
 
 
 
 
_____________________________________ 
F.H. Nendels, voorzitter 
 
 
Namens de Raad van Commissarissen 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
L.M. van Wolferen, voorzitter. 
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Jaarrekening 
 

2010 
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antal verhuureenheden
Woningen in exploitatie 922 918 918 964 984
Panden maatschappelijk bezit 72 73
Garages 24 24 24 24 30
Winkel/kantoor 7 7 7 9 9
Totaal verhuureenheden 953 949 949 1069 1096

Waarvan hypothecair bezwaard 0 0 0 0 0

In het boekjaar:
gekocht 2 0 0 0 0
verkocht 12 3 3 15 20
gesloopt 0 6 0 0 0
opgeleverd nieuwbouw 29 0 0 135 38
in aanbouw 0 10 64 45 21

Verzekerde herbouwwaarde (x  € 1.000) 88.893 89.316 87.437 119.219 120.576

Totale personeelsbezetting  
Directie 1 1 1 1 1
Administratief 4 4 4 4 4
Technisch (niet uitvoerend) 2 3 3 3 3
Totaal personeel (voltijds) 7 8 8 8 8

Verhuur en incasso
Verhuringen 50 45 45 139 65
Huurtoeslag/Huurmatigingen 261 256 238 282 215
Leegstaande woningen (> 3 maanden) 0 0 0 0 0
Goedkope woningen (<  €  357,37)) 128 101 125 125 84
Betaalbare woningen (€  357,37- € 548,18) 782 796 773 819 839
Dure woningen (> € 548,18 - €. 652,52) 12 18 20 20 49
   waarvan geliberaliseerd (> € 652,52) 11 11
Huurachterstand in % 0,65 0,5 0,58 0,35 0,39
Huurderving in % 1,03 0,44 0,31 0,70 0,20

Continuïteit
Liquiditeit (current ratio) 1,44 1,90 2,75 2,59 2,04
Solvabiliteit 31,74 27,60 22,18 22,38 26,66
Rentabiliteit eigen vermogen ( REV ) 9,90 18,00 -4,26 21,32 21,05
Rentabiliteit totaal vermogen ( RTV ) 6,09 4,94 2,75 3,93 4,60

Kwaliteit woningbezit 
Niet cyclisch onderhoud VE in euro 526 532 264 313 399
Cyclisch onderhoud VE in euro 534 365 392 426 483
Incidenteel onderhoud per VE in euro 0 0 0 0 0
Niet aktiveerbare uitgaven in euro

groot onderhoud per VE in euro 549 478 506 131 128

Balans & Winst- en Verliesrekening 
Eigen vermogen per VE in euro 14.921 16.465 15.991 17.222 20.304
Salarissen en soc. lasten per VE in euro 400 539 496 479 519
Jaarresultaat per VE in euro 1.476 1.481 -474 3.026 3.506

KE
 
 NGETALLEN

2006 2007 2008 2009 2010 
A 
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WONINGSTICHTING MAASDRIEL  BALANS PER 31 DECEMBER 2010
(afgerond naar hele Euro's)
Debet

OMSCHRIJVING

Vaste Activa
1 Immaterieel vast actief
1.1 Computersoftware / Licenties 51.232€                 65.204€                 
1.

 

2 Aandelen
51.232€                 65.204€                

2 Materiële vaste activa
2. Onroerende en roerende zaken in exploitatie  65.660.066€          57.075.924€          
2. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden PM. ‐€                        
2. Onroerende zaken in ontwikkeling 2.390.443€            4.165.317€            
2. Onroerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.459.671€            207.337€               

69.510.180€          61.448.578€          

3 Financiële vaste activa
3. Te vorderen BWS subsidies ‐€                        ‐€                        
3.2 Deelnemingen 20.000€                 20.000€                 
3.3 Effecten 1.049€                    1.049€                    
3.4 Belastinglatenties 1.101.857€            1.339.534€            
3.5 Overige financiële activa ‐€                        ‐€                        

1.122.906€            1.360.583€            
Vlottende Activa

1
2
3.
4

1

4 Voorraden
4.1 Voorraad materialen ‐€                        
4.2 Voorraad opgeleverd ‐€                        
4.3 Voorraad in ontwikkeling 6.290.420€            8.948.988€            

6.290.420€            8.948.988€            

5 Onderhanden projecten 76.464€                 76.464€                 657.968€                657.968€              

6 Vorderingen
6.1 Huurdebiteuren 26.597€                 18.654€                 
6.2 Gemeente ‐€                        
6.3 Groepsmaatschappijen ‐€                        
6.4 Latente belasting vordering 281.017€               213.467€               
6.5 Overige vorderingen 66.116€                 7.962€                    
6.6 Transitoria 39.908€                 18.435€                 

413.638€               258.518€              

7 Effecten ‐€                        

8 Liquide middelen 5.998.316€            9.530.934€            
5.998.316€            9.530.934€            

Totaal activa 83.463.156€         82.270.773€         

per 31‐12‐2010 per 31‐12‐2009
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WONINGSTICHTING MAASDRIEL  BALANS PER 31 DECEMBER 2010
(afgerond naar hele Euro's) Na resultaatbestemming
Credit

OMSCHRIJVING

9 Eigen Vermogen
9.1 Algemene Bedrijfsreserve 18.252.635€          18.410.375€          
9.2 Bestemmingsreserve Centrumplan 4.000.000€           

22.252.636€          18.410.375€         

10 Egalisatierekening ‐€                        ‐€                        ‐€                         ‐€                       

11 Voorzieningen
11.1 Voorziening pensioenen
11.2 Voorziening onderhoud
11.3 Voorziening latente belasting verplichting
11.4 Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw 150.000€               264.286€               
11.5 Overige voorzieningen 56.580€                

206.580€               264.286€              

12 Langlopende schulden
12.1 Leningen overheid
12.2 Leningen kredietinstellingen 54.756.704€          56.027.215€          
12.3 Terugkoopverplichting v.o.v. P.M.
12.4 Waarborgsommen 25.056€                 24.114€                 
12.5 Overige schulden ‐€                       

54.781.760€          56.051.329€         

13 Kortlopende schulden
13.1 Schulden aan kredietinstellingen 1.524.661€            2.190.082€            
13.2 Schulden aan gemeente
13.3 Schulden aan leveranciers 466.682€               449.211€               
13.4 Groepsmaatschappijen
13.5 Belastingen en premies soc. Verz. 2.638.096€            3.416.291€            
13.6 Overige schulden 36.409€                 41.393€                 
13.7 Transitoria 1.556.332€            1.447.806€            

6.222.180€            7.544.783€           

Totaal passiva 83.463.156€         82.270.773€        

per 31‐12‐2010 per 31‐12‐2009
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WONINGSTICHTING MAASDRIEL                            WINST‐ & VERLIESREKENING OVER 2010

OMSCHRIJVING
Bedrijfsopbrengsten

14 Huren  6.528.319€                5.334.102€                
15 Vergoedingen 77.559€                      68.109€                      
16 Overheidsbijdragen 28.579€                      
17 Verkoop onroerende goederen 3.052.018€                2.475.119€                
18 Wijzigingen in onderhanden werken 4.255.213€                1.369.458€                
19 Geactiveerde productie t.b.v. eigen bedrijf
20 Overige bedrijfsopbrengsten 33.837€                      10.659€                      

Som der bedrijfopbrengsten 13.946.946€              9.286.026€               

Bedrijfslasten
21 Afschrijving op (im)materiële vaste  activa 1.081.107€                767.837€                    
22 Overige waarde verminderingen op (im)materiële

vaste activa 257.066‐€                    1.073.807€                
23 Erfpacht ‐€                            ‐€                            
24 Lonen en salarissen 385.657€                    303.885€                    
25 Sociale lasten 73.295€                      86.944€                      
26 Pensioenlasten 109.851€                    121.439€                    
27 Bijzondere waarde veranderingen van 

onderhanden werken 3.930.134€                1.246.682€                
28 Kosten uitbesteed werk ‐€                            ‐€                            
29 Lasten onderhoud 882.202€                    929.705€                    
30 Overige bedrijfslasten 1.371.292€                1.004.847€                

Som der bedrijfslasten 7.576.472€                5.535.146€               

BEDRIJFSRESULTAAT 6.370.474€                 3.750.880€                

31 Financiële baten en lasten
Rentebaten 449.488€                    779.319€                    
Waardeveranderingen financiële vaste activa ‐€                            ‐€                            
Rentelasten 2.562.262€                2.254.198€                

2.112.774‐€                1.474.879‐€               

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 4.257.700€                 2.276.001€                

32 Vennootschapsbelasting 177.763€                    29.716€                     
33 (Actieve) Belastinglatentie 237.677‐€                    988.545€                   

RESULTAAT UIT GEWONE BDRIJFSUITOEFENING NA BELASTINGEN 3.842.260€                 3.234.830€                

2010 2009
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WONINGSTICHTING MAASDRIEL      KASSTROOMOVERZICHT 2010 (volgens indirecte methode)

OMSCHRIJVING

Bedrijfsresultaat 4.257.700€                2.276.001€               

Aanpassing voor:
Afschrijvingen 1.081.107€                767.837€                    
Afboekingen lagere bedrijfswaarde 150.000€                    1.548.027€                
Effect Vennootschapsbelasting 415.440‐€                    958.829€                    

815.667€                    3.274.693€               
Mutaties in werkkapitaal
Mutaties in vorderingen 155.120‐€                    209.912‐€                    
Mutaties in onderhanden werk 581.504€                    208.272‐€                    
Mutaties in voorraad 2.658.568€                1.595.639‐€                
Mutaties in financiële vaste activa 237.677€                    8.028.429€                
Mutatie immateriële vaste activa 13.972€                      13.972€                      
Mutatie egalisatierekening 16.973‐€                      
Mutatie voorzieningen onrendabele investering 114.286‐€                    264.286€                    
Mutatie overige voorzieningen 56.580€                     
Mutaties kort lopende schulden 1.322.603‐€                3.535.928€                
Overige mutaties ‐€                           

1.956.292€                9.811.819€               

Kasstroom uit operationele activiteiten 7.029.659€                 15.362.513€              

Saldo investeringen in materiële vaste activa . 9.292.708‐€                17.254.100‐€              
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 9.292.708‐€                17.254.100‐€             

Mutaties langlopende schulden 1.269.569‐€                10.239.928€              
Kasstroom uit investeringsactivciteiten 1.269.569‐€                10.239.928€             

Netto kasstroom 3.532.618‐€                8.348.341€               

Liquide middelen begin boekjaar 9.530.934€                1.182.593€                
Liquide middelen einde boejaar 5.998.316€                9.530.934€                

Netto kasstroom 3.532.618€                 8.348.341‐€                

Saldo  0€                                ‐€                           

2010 2009
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN C.Q. GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING 
 
De jaarverslaglegging voor toegelaten instellingen volkshuisvesting dient te voldoen aan de eisen zoals deze zijn
geformuleerd in het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh). In dit besluit wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW
toe te passen behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Voor jaarrekeningen van woningcorporaties 
geldt de door de RJ uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting.

Deze Jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010. Alle bedragen
luiden in euro's. Tenzij anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand

 

jaar. In geval van wijzigingen in de waardering wordt dit vermeld onder "Stelselwijziging". 

Overeenkomstig de herziene richtlijnen in de RJ 271.3 waardeert de stichting met ingang van 2010 de
pensioenverplichtingen volgens "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering" zoals nader uiteen‐
gezet onder de grondslagen voor de pensioenen. Deze stelselwijziging heeft geen effect op het vermogen 
en het resultaat.

Activa
1. Immateriële vaste activa
Computersoftware / Licentieovereenkomsten
De gekochte softwarelicenties worden geactiveerd tegen de verkrijgingsprijs en worden afgeschreven op basis van 
een lineairsysteem over een periode van 7 jaren. 

2. Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken in exploitatie.
De onroerende zaken in exploitatie worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Of er sprake is van een bijzondere
waardevermindering wordt jaarlijks getoetst op basis van boekwaarde versus bedrijfswaarde.
Een bijzonder waardeverminderingverlies is het bedrag waarmee de boekwaarde de bedrijfswaarde duurzaam
overschrijdt en wordt direct in de winst‐ en verliesrekening verwerkt onder de post "waardeverminderingen van
materiële vaste activa".
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van
een annuïteir afschrijvingssysteem, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven
vanaf het moment van ingebruikname. Op de gronden wordt niet afgeschreven.
De bedrijfswaarde is bepaald op basis van de volgende uitgangspunten (CFV‐normen):
Huurstijging:                                 2011 t/m 2015: 2,25%                      vanaf 2016: 2,0%
Planmatig onderhoud:               2011 t/m 2015: 2,25%                      vanaf 2016: 3,0%
Variabele lastenstijging: vanaf 2011 t/m 2015: in 2011 1,25% en telkens jaarlijks oplopend met 0,25% tot en met 

2015, vanaf 2016 jaarlijks 3%
lastenstijging onderhoud daarnaast 1% boveninflatie.

Normen:
Variabele lasten:            €. 1.082,‐‐ per vhe, per jaar
Dagelijks onderhoud:   €.     518,‐‐ per vhe, per jaar
Planmatig onderhoud:        25e jaar:   €. 9.776,‐‐ per vhe
                                                      40e jaar:   €. 7.331,‐‐ per vhe
Exploitatieperiode voor nieuwbouw is: 50 jaar
Gehanteerde disconteringsvoet: 5,25%
Als restwaarde wordt aangehouden de oorspronkelijke verkrijgingsprijs van de gronden.
Toetsing aan minimumwaarderingsregel vindt plaats voor de woningen op de "administratieve" complexen en
voor de overige verhuureenheden als één kasstroom genererende eenheid.
Voor het woon/zorgcentrum en de groepswoning voor verstandelijk beperkten wordt een afzonderlijke norm voor
dagelijks onderhoud en planmatigonderhoud aangehouden, welke in overeenstemming is met de afspraken met 
betreffende zorginstellingen en de jaarlijkse vergoedingen die in dit kader van die zorgcentra worden ontvangen.
De bedrijfswaarde van de verhuurder parkeergarages (cpl. 90) en parkeerplaatsen (cpl. 200) is niet in de
bedrijfswaardeberekening meergenomen. 
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Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling
Deze activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met een eventuele voorziening voor
onrendabele investeringen (o.b.v.. lagere bedrijfswaarde). Indien voorziening hoger is dan de boekwaarde,
wordt de voorziening aan de passiefzijde verantwoord.  In de historische kosten zijn niet de aangegane
verplichtingen meegenomen. Deze zijn vermeld bij de  "niet in balans opgenomen verplichtingen"
Onrendabele toppen op de projecten worden genomen op het moment dat het bestuur het investerings‐
besluit heeft genomen of er anderszins sprake is van een feitelijke verplichting.
Aan de investeringen wordt 4% rente op jaarbasis toegerekend.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Deze activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met de toegepaste afschrijvingen volgens het
 het lineaire en/of annuïteitensysteem.
Afschrijvingsmethode annuïtair lineair
bouwkosten 50 jaar
computer / inventaris 3‐5 jaar

3. Financiële vaste activa

Te vorderen BWS subsidies.
Waardering van de te vorderen subsidies BWS vindt plaats door aan de contante waarde van de subsidie bij
aanvang van de exploitatie jaarlijks rente en daarna het rentepercentage per conversiedatum toe te 
rekenen tegen het subsidierendement onder aftrek van de ontvangen bijdrage.

Aandelen Woningnet:
WSM is ten behoeve van het woningtoewijzingsysteem aangesloten bij een landelijk werkende
organisatie. Deze organisatie wordt gefinancierd vanuit aandelen die de participerende corporaties
aankopen. Waardering is tegen een nominaal bedrag (verkrijgingsprijs).

Deelneming:
In het kader van de VSO 1 is in 2008 Participatiemaatschappij Maasdriel BV opgericht. Het gestorte
aandelen kapitaal is onder de post financiële vaste activa verantwoord. In de deelneming vinden geen
activiteiten plaats. De deelneming wordt op grond van art. 2:407 lid 1 sub a BW) niet geconsolideerd
aangezien de betekenis te verwaarlozen is op het geheel.

Belastinglatentie:
Latente belastingvorderingen hebben betrekking op tijdelijke verschillen tussen boekwaarde van
activa en fiscale boekwaarden van die posten die zijn ontstaan bij de integrale invoering van de
vennootschapsbelasting voor corporaties vanaf 2008. Latente belastingvorderingen worden
gewaardeerd tegen contante waarde. Alleen de boekwaardeverschillen van het te verkopen bezit (5
jaar) en de leningportefeuille zijn gewaardeerd. Overige boekwaardeverschillen hebben een meer
permanent karakter en eventuele voordelen zijn, tegen contante waarde gewaardeerd, nihil.

Overige financiële activa
De overige financiële activa bestaan uit uitgezette deposito's die nominaal zijn gewaardeerd.

Vlottende activa
4. Voorraden
Onder voorraad wordt het vastgoed in ontwikkeling gepresenteerd dat bestemd is voor de
verkoop, maar nog niet is verkocht.  Deze post wordt gewaardeerd tegen historische kosten of
lagere opbrengstwaarde. De verwachte opbrengstwaarde is nominaal gewaardeerd. In de  
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historische kosten zijn niet de aangegane verplichtingen meegenomen. Deze zijn vermeld bij de niet in
de balans opgenomen verplichtingen. Aan de voorraden wordt 4% rente op jaarbasis toegerekend
over de gemiddelde boekwaarde.

5. Onderhanden werken
Onder de onderhanden werken wordt het vastgoed in ontwikkeling gepresenteerd dat ontwikkeld
wordt in opdracht van derden cq. reeds is verkocht. Het betreffende vastgoed wordt gewaardeerd
tegen historische kosten waarop de reeds gefactureerde termijnen aan kopers in mindering worden
gebracht. Eventuele voorzienbare verliezen worden in mindering gebracht op de historische kosten.
In de historische kosten zijn niet de aangegane verplichtingen meegenomen, deze zijn vermeld bij  de
niet in de balans opgenomen verplichtingen. Aan de onderhanden werken wordt 4% rente op
jaarbasis toegerekend over de gemiddelde boekwaarde. De projectopbrengsten en projectkosten
uit hoofde van het onderhanden project zijn verwerkt als opbrengsten en kosten in de winst‐ en
verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum.

6. De vorderingen en overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

8. Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Passiva

11. Voorzieningen
Voorziening onrendabele investeringen
Voorzover sprake is van en feitelijk verplichting aangaande nieuwbouwprojecten wordt de eventuele
onrendabele investering in mindering gebracht op het betreffende actief. Wanneer de afwaardering
hoger is dan het actief, wordt een voorziening gepresenteerd voor het niet in mindering op het actief
te brengen deel van de onrendabele investering. De waardering vindt plaats tegen nominale waarde.

Voorziening groot onderhoud
De uitgaven voor dagelijks en grootonderhoud worden jaarlijks ten laste van de exploitatie
gebracht. Om die reden en omdat die uitgaven jaarlijks een redelijk constant karakter hebben is het
treffen van een voorziening achterwege gelaten.

12. Langlopende schulden
Leningen kredietinstellingen
De aangetrokken leningen worden afgelost op basis van het annuïteitensysteem of wanneer er
sprake is van een fixe‐lening vindt aflossing ineens plaats. Bij het aantrekken van geldleningen wordt
zoveel als mogelijk gestreefd naar het bereiken van een zgn. ideaalcomplex. Dit om een zo groot
mogelijk renterisicospreiding te verkrijgen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Lasten worden opgenomen in het
jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

14. Huren 
Op de huren is de derving wegens leegstand in mindering gebracht.
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15. Vergoedingen
Dit betreft de vergoedingen die de huurders, naast de netto huur, verschuldigd zijn voor de levering
van onder andere energie en aanvullende diensten.

16. Overheidsbijdragen
De overheidsbijdragen betreffen de egalisatie van exploitatiebijdragen in het kader van de
BWS‐subsidie en de mindervaliden‐bijdragen.

18. Wijzigingen onderhanden werk
Dit betreft de naar rato van verrichte prestaties toe te rekenen omzet van onderhanden werken.

20. Overige bedrijfsopbrengsten en overige baten
Hieronder is onder andere de boekwinst op verkocht bestaand bezit verantwoord. Deze is bepaald
door de verkoopopbrengsten te verminderen met verkoopkosten en historische boekwaarde.

27. Bijzondere waardeveranderingen onderhandenwerk
Hieronder worden de kosten ten behoeve van onderhanden werken verantwoord.

29. Lasten onderhoud
Hieronder worden de kosten ten behoeve van planmatig‐, contract‐, klachten‐ en mutatie‐onderhoud
verantwoord. Verbeteringsinvesteringen worden geactiveerd onder MVA in exploitatie.

GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgemaakt volgens de indirecte methode, waarbij de grondslagen van de
balans en winst‐ en verliesrekening zijn gehanteerd.
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TOELICHTING OP DE POSTEN IN DE BALANS PER 31 december 2010 (bedragen in hele euro's)

1 Immateriële vaste activa 
2010 2009

1.1 Computersoftware / Licenties
Oorspronkelijke kosten licenties 97.806€                       97.806€                     
Afschrijvingen t/m vorig boekjaar 32.602€                       18.630€                     
Boekwaarde per 1 januari boekjaar 65.204€                       79.176€                     
Mutaties:

Afschrijvingen   13.972€                       13.972€                     
Investeringen  ‐€                             ‐€                           
desinvesteringen ‐€                             ‐€                           

51.232€                       65.204€                     

1.2 Aandelen
WSM heeft een deelneming in Woningnet. De waarde van het aandeel hierin wordt verantwoord
onder de post 3,2 "Deelnemingen" van deze balans

2 Materiële vaste activa
2.1 Materiële vaste activa in exploitatie 2010 2009

Vaste activa
Historische kostprijs 59.878.468€              36.806.038€             
Strookje onbebouwde grond 46.379€                       46.379€                     
Cumulatieve afschrijvingen  per begin boekjaar 8.259.975€                7.709.594€               
Cumulatieve waarde vermindering (onrendabel) per 01/01 594.065€                     696.992€                   
Boekwaarde begin boekjaar 51.070.807€              28.445.831€             

Mutaties:
Investeringen 8.474.451€                 23.223.499€             
Desinvesteringen  606.720‐€                    425.860‐€                   
Correctie afschrijvingen 222.182€                    172.075€                   
Activeringen vanuit onderhoud 269.070€                    322.215€                   
Afschrijvingen 1.021.296‐€                 723.438‐€                   
Mutatie bedrijfswaarde 325.146€                    102.927€                   

7.662.833€               
58.733.640€              51.117.249€             

Totaal activiteiten uit sociale huurwoningen per ultimo 58.733.640€              51.117.249€             

Vaste activa (Niet zijnde sociale huurwoningen)
Historische kostprijs 6.099.966€                6.099.966€               
Cumulatieve afschrijvingen  per begin boekjaar 141.291€                     111.950€                   
Cumulatieve waarde vermindering (onrendabel) per 01/01 ‐€                            
Boekwaarde begin boekjaar 5.958.675€                5.988.016€               

Mutaties:
Investeringen 1.419.964€                
Desinvesteringen  109.426‐€                   
Correctie afschrijvingen
Activeringen vanuit onderhoud
Afschrijvingen 34.835‐€                      29.341€                     
Mutatie bedrijfswaarde 148.456‐€                   

1.127.247€               
Totaal niet sociale huur per ultimo 7.085.922€                5.958.675€                 
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Resumé
Per 31 december
Historische kostprijs 75.472.152€              66.072.237€             
Cumulatieve afschrijvingen 9.235.215‐€                 8.402.248‐€               
Cumulatieve waardeveranderingen (onrendabel) 576.871‐€                     594.065‐€                   
Boekwaarde per ultimo 65.660.066€              57.075.924€             

Door Woningstichting Maasdriel is een verkoopplan opgesteld waarin 203 woningen zijn aangemerkt voor
verkoop. Volgens de planning zouden er in de periode 2010 t/m 2014 36 woningen worden verkocht. 
Gedurende 2010 zijn er 20 woningen verkocht, d.w.z. dat verwacht wordt dat t/m 2014 nog 16 woningen 
worden verkocht.
Verwachte verkoopopbrengst 2.944.000€                
De bijbehorende boekwaarde 400.000€                    
Te maken verkoopkosten 200.000€                    
Te verwachten boekwinst 2.344.000€                

Afschrijvingsmethode:  annuïtair
grond op gronden wordt niet afgeschreven
gebouwen 50 jaar
installaties 20 jaar
isolatie 15 jaar

Zekerheidsstellingen:
Op het onroerend goed zijn geen hypothecaire zekerheden gesteld.

Brand‐ en stormschadeverzekering:
De geïndexeerde verwzekerde herbouwwaarde bedraagt: 119.219.062€           

Bedrijfswaarde: 2010 2009
Specificatie:
Bedrijfswaarde berekening woningen 55.219.032€              51.241.518€             
Bedrijfswaarde verhuurde bijzondere panden 23.591.085€              15.803.772€             
Rentabiliteitswaarde correctie leningen 12.851.007€              13.282.964€             

91.661.124€              80.328.254€             

Ontwikkeling van de bedrijfswaarde:
De bedrijfswaarde in het verslagjaar is toegenomen met een bedrag van: 11.332.870€             

Toelichting mutaties:
Autonome ontwikkeling
vrijval kasstromen 4.193.778‐€                
effect één jaar opschuiven 3.483.837€                

709.941‐€                    
Voorraadmutaties
verkoop (20 woningen) 639.701‐€                   
nieuwbouw 1.167.151€                

527.450€                    
Parameterwijzigingen
Wijzigingen voorgaande jaren 1.847.857€                
levensduur 5.180€                        
huurstijging 345.018€                   
onderhoudskostenstijging 457.631€                   
inflatie /lastenstijging 1.077.614‐€                
discontovoet 2.972.641€                

4.550.713€                  
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Niveauwijzigingen:
huren 4.828.731€                
onderhoudsuitgaven 1.162.140‐€                
overige exploitatieuitgaven 2.215.921€                
restwaarde 962.809€                   
overig  119.327€                   

6.964.648€               

11.332.870€             

2.2 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 2010 2009
Woningstichting Maasdriel heeft in maart 2009 aan de Klompenmakershof te Velddriel
3 woningen vekocht als "Koopgarant woning".  De woningen zijn allen verkocht met een
korting van 33 1/3 % en een winstdelingscausule van 50%.
Netto verkoopprijzen
Kavel 9 142.718€                   
Kavel 10 139.165€                   
Kavel 11 149.165€                   

431.048€                   
Verwacht wordt dat WSM deze woningen t.z.t. zal terugkopen tegen een prijs van 
gemiddeld €. 175,000,‐‐ per woning.
Over het tijdstip waarop bestaat geen duidelijkheid. PM.

2.3 Onroerende zaken in ontwikkeling 2010 2009
Kantoorvilla 1ste fase Centrumplan ‐€                             1.494.539€               
7 huurwoningen Katarijnehof 2de fase ‐€                             760.720€                   
10 huurwoningen aan de Kastanjestraat (Duitse Weistraat) ‐€                            
Centrum Wonen & Zorg (Leijenstein 2de fase) 1.135.914€                1.910.058€               
Centrumplan 2de fase 22 huurappartementen (grondwaarde) 440.000€                    
Centrumplan bibliotheek (Klôsterhof) 5 huurappartementen 464.529€                    
Empelenhof 14 appartementen 350.000€                    

2.390.443€                4.165.317€               

Centrum voor Wonen & Zorg betreft het Kulturhus dat vóór 1 april 2011 dient te zijn afgewikkeld en te
zijn ingediend bij de Provincie.
De woningen aan de Katarijnehof, Kastanjestraat, in het centrum voor wonen en zorg, alsmede het kantoor‐
pand voor WSM zelf zijn medio 2010 in exploitatie genomen.

Het verloop van het saldo onroerende zaken in ontwikkelinge is als volgt (afgerond):
Boekwaarde begin boekjaar 4.165.000€               
Mutaties:
Investeringen 8.646.000€                
Desinvesteringen 138.000‐€                   
Oplevering / overboeking 10.673.000‐€              
Waardeveranderingen 390.000€                   

1.775.000‐€               
Boekwaarde per ultimo 2.390.000€               
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2.4 Onroerende zaken ten dienste van de exploitatie 2010 2009
Kantoor WSM 
Oorspronkelijke kosten Gasthuisstraat 10 355.968€                     355.968€                   
Afschrijvingen tot vorig boekjaar 162.226‐€                     154.739‐€                   
Boekwaarde begin boekjaar 193.742€                     201.229€                   
Mutaties
Vermeerderingen (nieuwbouw Gasthuisstraat 1) 1.389.238€                
verminderingen (kantoor gesloopt, overb. naar centrumplan 2de fase)  193.742‐€                    
Afschrijvingen in het boekjaar 7.783‐€                         7.487‐€                       
Boekwaarde einde boekjaar 1.381.455€                 193.742€                  

Inventaris
Oorspronkelijke kosten  43.805€                       41.678€                     
Afschrijvingen tot vorig boekjaar 30.211‐€                       23.340‐€                     
Boekwaarde begin boekjaar 13.594€                       18.338€                     
Mutaties
Vermeerderingen  81.418€                       2.127€                       
verminderingen  ‐€                            
Afschrijvingen in het boekjaar 16.796‐€                       6.871‐€                       
Boekwaarde einde boekjaar 78.216,00€                 13.594,00€               

Totaal onroerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.459.671,00€          207.336,00€             

3 Financiële vaste activa
3.1 Te vorderen BWS subsidies.

In 2009 zijn alle nog resterende bedragen inzake de BWS‐subsidies door de subsiderende overheids‐
instantie geheel afgelost. Er zijn geen beragen meer over en weer te verrekenen.

3.2 Deelnemingen. 2010 2009
Deelneming Participatiemij Maasdriel BV 20.000€                       20.000€                     

Er hebben zich gedurende het boekjaar geen wijzigingen voorgedaan. De BV is destijds opgericht in het
kader van de VSO‐1. Met of door de BV worden geen activiteiten ondernomen.

3.3 Effecten. 2010 2009
Aandelen in Woningnet 1.049€                         1.049€                       

Er zijn geen wijzigingen in het verslagjaar in het aandelenpakket bij Woningnet. WSM is aandeelhouder
vanwege het gegeven dat zij gebruik maakt van het woonruimteverdelingssysteem via Woningnet.

3.4 Belastinglatenties 2010 2009
Leningen
Balasting latenties per begin boekjaar 335.534€                   
Mutatie latentie leningen o/g 10.648‐€                     
Belasting latentie leningen per ultimo 324.886€                     335.534€                   

Te verkopen bezit
Balasting latenties per begin boekjaar 1.004.000€                
Mutatie latentie te verkopen bezit 227.029‐€                   
Belasting latentie te verkopen bezit per ultimo 776.971€                     1.004.000€               

Belatinglatentie einde boekjaar 1.101.857€                 1.339.534€               
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Latentie Woningstichting Maasdriel ultimo 2010
nominaal contant vrijval 2011

Leningen 543.937€                    324.886€                    12.294€                     
Te verkopen bezit 856.650€                    776.971€                    145.340€                  

1.400.587€                 1.101.857€                 157.634€                  

VLOTTENDE ACTIVA
4 Voorraden
4.3 Voorraad in ontwikkeling 2010 2009

Amfora / Pionier (verkocht in 2010) ‐€                             88.638€                     
Mgr.Zwijsenplein 32 (Centrumplan) 835.548€                     810.466€                   
Hohorst 5 (pand Thuiszorg) 356.554€                     367.930€                   
Ipperakkeren (onbebouwde grond) 234.506€                     234.506€                   
Hoenzadriel  10.531€                       10.531€                     
Vos /Leijensteinstraat 1.105€                        
Velddriel Woon‐zorggebouw  (afgeboekt, vindt geen doorgang) ‐€                             4.751€                       
Kantoorvilla, 1ste fase Centrumplan 844.367€                     890.769€                   
Centrumplan 2de fase commerciële ruimten & verkoopapp. 2.039.259€                 2.161.275€               
Centrumplan 3de fase MCD‐terrein (verkoopwoningen) 1.047.725‐€                 1.056.202‐€               
Centrumplan locatie bibliotheek ('t Klôsterhof) verkopen ‐€                             2.091.780€               
Katarijnehof 2de fase (tweekapper t.b.v. verkoop): opgeleverd 2010 ‐€                             448.389€                   
Empelenhof, verkoop grondgebonden woningen en kavels 2.658.717€                 2.576.670€               
Bussenerweg (onbebouwde grond) 356.988€                     318.915€                   
Alem / Den Teuling 570€                            570€                          

6.290.420€                 8.948.988€               

5 Onderhanden projecten 2010 2009
Kantoorvilla (Gasthuisstraat1) ‐€                             657.968€                  
Centrumplan locatie bibliotheek ('t Klôsterhof) verkopen 76.464€                      

76.464€                       657.968€                  

Project is voor dit deel in 2010 opgeleverd. Onder voorraden staat nog een deel van de kantoorvilla welke
nog niet volledig is afgewerkt en nog moet worden verkocht, danwel als bedrijfspand moet worden verhuurd.

6 Vorderingen
6.1 Huurdebiteuren 2010 2009

Splitsing naar omvang en aantal
aantal per ultimo

1 maand 31 6.771€                         12.474€                     
2 maanden 1 747€                            ‐€                           
3 maanden en meer ‐€                             252€                          
In handen van de deurwaarder 4 5.695€                         3.450€                       
Commerciële panden 2 9.413€                         2€                               
Betalingsregelingen 12 3.971€                         2.476€                       

26.597€                       18.654€                     

6.4 Belasting vorderingen 2010 2009
Te verrekenen BTW ‐€                             88.471€                     
Te verrekenen Vennootschapsbelasting 281.017€                     124.996€                   

281.017€                     213.467€                    
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6.5 Overige vorderingen 2010 2009
Vorderingen op vertrokken huurders 3.019€                         5.043€                       
Overige vorderingen huurders 70€                               2.737€                       
Debiteuren subadministratie 63.027€                       182€                          

66.116€                       7.962€                       

6.6 Transitoria 2010 2009
Nog te ontvangen WVG 2.637€                         12.722€                     
Te verrekenen Kulturhus (exploitaties) 37.127€                       5.713€                       
Overige transitoria 144€                           

39.908€                       18.435€                     

8 Liquide middelen 2010 2009
Kas 174€                            93€                             
INGbank 8.710€                         27.352€                     
SNS / Regiobank 69.48.38.497 77.809€                       75.755€                     
Rabobank nr's: 12.51.03.859 500.819€                     27.500€                     

12.51.25.119 5€                                 235€                          
3178.409.408 1.350.000€                 1.900.000€               
3178.410.589 1.000.000€                 2.500.000€               
3178.413.626 1.527.474€                
3178.416.390 1.533.325€                 2.500.000€               
1939.305.234 ‐€                             2.500.000€               

5.998.316€                 9.530.935€               
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PASSIVA

9 Eigen Vermogen / Bedrijfsreserve
9.1 Bedrijfsreserve 2010 2009

Algemene Bedrijfsreserve
Saldo begin boekjaar 18.410.375€              15.175.545€             
Resultaat in het boekjaar 3.842.260€                 3.234.830€               
Overboeking naar bestemmingsreserve 2.000.000‐€                 1.842.260€                
Corr. 2009 Resultaat i.v.m. nadelig saldo Centrumplan 2.000.000‐€                
Saldo einde boekjaar 18.252.635€              18.410.375€             

9.2 Bestemmingsreserve Centrumplan 2010 2009
Reserve overboeking van Jaarresultaat 2010 2.000.000€                
Reserve overboeking van Jaarresultaat 2009 2.000.000€                

4.000.000,00€          
4.000.000,00€          

11 Voorzieningen 2010 2009
11.4 Voorziening onrendabele investeringen

10 huurwoningen Kastanjestraat (Duitse Weistraat) ‐€                             264.286€                  
5 appartementen 't Klôsterhof 150.000€                    

150.000€                   
Verloop voorziening

Saldo begin boekjaar 264.286€                   
Dotatie boekjaar:
5 appartementen 't Klôsterhof 150.000€                   
Ontrekking boekjaar 264.286‐€                   
Saldo einde boekjaar 150.000€                   

11.5 Overige voorzieningen 2010 2009
Voorziening Jubileumuitkering 21.480€                       ‐€                           
Voorziening opleiding medewerkers 35.100€                       ‐€                           

56.580€                       ‐€                           
Voorziening in 2010 voor de eerste maal opgenomen. Geheel ten laste van overige bedrijfslasten (Overige
personeelslasten) in de Winst‐ en Verliesrekening opgenomen.

12 Langlopende Schulden
12.2 Leningen kredietinstellingen 2010 2009

Verloop geldleningen:
Saldo begin boekjaar 58.217.297€              47.303.129€             
Nieuwe geldleningen ‐€                             13.000.000€             
Aflossing geldleningen 430.640‐€                     ‐€                           

57.786.657€              60.303.129€             
Aflossingen in het boekjaar 1.505.292€                 2.085.832€               
Saldo geldleningen volgens leningenadministratie 56.281.365€              58.217.297€             
Aflossingsverplichting volgend boekjaar (kortlopende schuld) 1.524.661€                 2.190.082€               
Saldo einde boekjaar 54.756.704€              56.027.215€             

De geldleningen zijn allen gebrogd door het WSW.
Aan te houden obligo 3,75% 2.110.551€                 2.183.149€               
Aflossingssystemen:
De leningen wordxen afgelost op basis van het annuïteitensysteem, of het lineaire systeem. Daarnaast kent
WSM een aantal fixe‐leningen (aflossing ineens aan het eind van de looptijd)
De schuldrest van langlopende schulden met een restant looptijd langer dan 5 jaar bedraagt: 48.736.998,00€       
Rentevoet:
De gemiddelde rentevoet van de geldleningen bedraagt: 4,49%  
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12.3 Terugkoopverplichting verkopen onder voorwaarden 2010 2009
Zoals onder "2.2" aan de activa‐zijde van de Balans reeds is aangegeven betreft een mogelijke terugkoop
slechts drie woningen die in begin 2009, aan de Klompenmakershof te Velddriel, zijn opgeleverd.

P.M.

12.4 Waarborgsommen 2010 2009
Ontvangen waarborgsommen winkels en kantoorpand 25.056€                       24.114€                     

13 Kortlopende schulden
13.1 Schulden aan kredietinstellingen 2010 2009

Aflossingsverplichting leningen in het volgend jaar 1.524.661€                 2.190.082€               

13.3 Schulden aan leveranciers 2010 2009
Crediteurenadministratie 466.682€                     449.211€                   
Overige crediteuren

466.682€                    449.211€                  

13.5 Belastingen en premies soc. Verz. 2010 2009
Af te dragen BTW 2.237.951€                 3.379.509€               
Af te dragen vennootschapsbelasting  354.866€                    
Af te dragen loonheffing 45.279€                       36.782€                     

2.638.096€                 3.416.291€               

13.6 Overige schulden 2010 2009
Huurtoeslag 36.409€                       39.928€                     
Overig  1.465€                       

36.409€                       41.393€                     

13.7 Transitoria 2010 2009
Niet vervallen rente geldleningen 1.293.077€                 1.350.095€               
Vooruit ontvangen huren 241.755€                     82.711€                     
Deloitte accountants (kosten controle jaarrekening) 21.500€                       15.000€                     

1.556.332€                 1.447.806€               
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Obligo WSW
Uit hoofde van het door het WSW geborgde leningen bestaat een obligo aan het WSW, die opeisbaar wordt
indien blijkt dat het aan het WSW betaalde disagio niet voldoende is om e aanspraken van het WSW te
dekken. Ultimo boekjaar bedraagt het obligo € 2.183.149.

Aangegane verplichtingen
Voor de volgende projecten is voor realisatie de opdracht gegeven aan aannemers. Per einde boekjaar waren
de restant verplichtingen op langlopende aanneemovereenkomsten:

De Leyenstein (aanleg en inrichting terrein / tuin) 534.000€                   
t Klôsterhof (Centrumplan locatie bibliotheek t.o.v. de aannemer) 2.481.465€               
t Klôsterhof (Centrumplan locatie bibliotheek t.o.v. de kopers) 2.918.010€               
Empelenhof 296.000€                   
Centrumplan 2de fase (De Leeuw, reeds verkochte nog niet gebouwde winkel) 514.000€                   
Nog aan te kopen Vos /Leijensteinstraat (contract gesloten) 800.000€                   

Totaal aangegane verplichtingen per 31 december 2010 7.543.475€               

Risico's
Voor de locatie 't Klôsterhof loopt een geschil met de belastingdienst. Dit geschil is inmiddels voorgelgd
aan de Hoge Raad. De belastingdienst is van mening dat er over de aankoop van het terrein Overdrachtsbelasting
dient te worden betaald. WSM heeft BTW betaald. En gaat er ook vanuit dat dit correct is.
Het financiële risico is in principe nihil, omdat WSM de voorlopige aanslag voor die Overdrachtsbelasting reeds
heeft voldaan.
Voor een door de gemeente geanuleerde ontwikkelingslocatie koopt een procedure met een grondeigenaar.
Deze is in de veronderstelling dat hij een definitieve koopovereenkomst met WSM had gesloten (mondeling) en
tracht via een juridische procedure af te dwingen dat WSM tot aankoop van zijn gronden overgaat.
Een en ander zou een aankoopbedrag betreffen van €. 2.626.500,‐‐.

Pensioenvoorziening
Maasdriel is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de woningcorporaties (SPW). De door het
fonds verzorgde pensioenregeling is een toegezegd pensioenregeling. Het fonds had per 31 december 2009
een dekkingsgraad van ongeveer 106%. Begin juli 2009 is een herstelplan goedgekeurd door De
Nederlandse Bank omdat de dekkingsgraad onder het gewenste minimumniveau uitkwam van circa 105%.

Verkoop onder voorwaarden
Maasdriel heeft in 2009 drie woningen verkocht met terugkoopverplichting (Koopgarant). Bij terugkoop door
Maasdriel zal het verschil tussen de verkoopwaarde en de huidige marktwaarde van het vastgoed
gedeeld worden en verrekend met de oude eigenaar.    
De geschatte waarde van de terugkoopgarantie is circa € 0,4 miljoen.

Wet Keten Aansprakelijkheid
Maasdriel is aansprakelijk uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA). Om risico's zoveel
mogelijk te beperken worden aannemers financieel beoordeeld en wordt gebruik gemaakt van stortingen op
G‐rekeningen. Er zijn geen aanspraken bekend uit hoofde van de WKA.
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ELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE WINST‐ & VERLIESREKENING PER ULTIMO
(bedragen in hele euro's)

Bedrijfsopbrengsten

14 Huuropbrengsten 2010 2009

Woningen en woongebouwen 5.231.984€                 4.910.191€                
Overige gebouwen niet zijnde woningen 1.309.182€                461.332€                    

6.541.166€                5.371.523€                
af:
Huurderving wegens mutaties 12.847‐€                      37.421‐€                     

Totaal huuropbrengsten 6.528.319€                5.334.102€                

De te ontvangen huur is gewijzigid als gevolg van:
De algemene huurverhoging per 1 juli 2010: 1,2%
Toevoeging van de huurwoningen (appartementen) aan de Katarijnehof, de Kastanjestraat en in
het woonzorgcentrum De Leijenstein. Alsmede als gevolg van ingebruikname van de tweede fase
van het woon‐ zorgcentrum De Leijenstein.

15 Vergoedingen 2010 2009

Te ontvangen vergoedingen
Overige goederen, leveringen en diensten 59.735€                      48.589€                     
Vergoedingen infra telecommunicatie 7.182€                        8.586€                       
Administratieve vergoedingen 10.642€                      10.934€                     
Contributies ‐€                            ‐€                           

77.559€                      68.109€                     

16 Overheidsbijdragen 2010 2009

Rijksbijdragen wegens woningaanpassing 5.096€                        
BWS subsidies (div. complexen) 23.483€                     

‐€                            28.579€                     
In 2009 zijn alle resterende BWS subsidie door de Overheid met een bijdrage ineens afgelost.

17 Verkoop onroerende zaken

Verkoop onroerende zaken betreft het resultaat uit verkopen van het bestaand bezit aan derden /
zittende huurders:

2010 2009
Opbrengst verkopen bestaand bezit 3.627.340€                2.927.300€                
af:
Kosten i.v.m. de verkopen (taxaties / makelaar e.d.) 190.784‐€                    198.755‐€                    
Aanschafwaarde bestaand bezit 606.720€              
Afschrijvingen 222.182‐€              

384.538‐€                    253.426‐€                    

Totaal opbrengst verkoop onroende zaken 3.052.018€                2.475.119€                

 
 

63



 
 
 

18 Wijzigingen onderhanden werk 2010 2009

De samenstelling is als volgt:
Kantoorvilla (1ste fase Centrumplan) 759.916€                    285.890€                    
Velddriel‐Oost (Klompenmakershof) ‐€                            1.083.568€                
Katharijnehof (2de fase Goesten) 474.538€                   
Locatie Bibliotheek / 't Klôsterhof (Centrumplan) 3.020.759€               

Totaal wijzigingen onderhanden werk 4.255.213€                1.369.458€                

20 Overige bedrijfsopbrengsten 2010 2009

Diversen 33.837€                      10.659€                     

33.837€                      10.659€                     

Bedrijfslasten

21 Afschrijving op (im) materiële vaste activa 2010 2009

Woningen en woongebouwen sociale huur 1.021.296€                 723.438€                    
Overige goederen/ bebouwing  42.615€                      36.828€                     
Overige goederen  17.196€                      7.571€                       

1.081.107€                767.837€                   

22 Overige waarde verminderingen op (im) materiële 
vaste activa 2010 2009

Afwaardering naar lagere bedrijfswaarde MVA in ontw.
Katarijnehof 2de fase 491.453€                    
10 woningen DuitseWeistraat 630.177€                    
Kantoorvilla 1ste fase centrumplan 243.673€                    
Locatie Bibliotheek / 't Klôsterhof (Centrumplan) 150.000€                   

Afwaardering voorraden:
Onrendabele investeringe correctie voorgaand jaar 98.976€                     
subtoaal 150.000€                    1.464.279€                

Terugneming  waardeverminderingen: 
Katarijnehof 2de fase 141.855‐€              
10 woningen DuitseWeistraat 248.017‐€              
Terugname waardeveranderingen MVA in ontwikkeling 389.872‐€                    287.545‐€                    
Terugname waardeveranderingen MVA in exploitatie 17.194‐€                      102.927‐€                    
subtotaal 407.066‐€                    390.472‐€                    

257.066‐€                   1.073.807€                
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24, 25, 26  Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 2010 2009

Lonen en salarissen 518.736€                     501.244€                    
Ontvangen uitkering ziekengeld 67.443‐€                      33.784‐€                     
subtotaal 451.293€                    467.460€                   
Doorbelasting aan projecten / onderhanden werken 65.636‐€                      163.575‐€                   
Totaal lonen en salarissen 385.657€                   303.885€                  
Sociale lasten 73.295€                      86.944€                     
Pensioenlasten 109.851€                    121.439€                   

568.803€                   512.268€                  

27 Bijzondere waardeveranderingen van onderhanden
werken 2010 2009

Kantoorvilla (1ste fase Centrumplan) 1.229.746€                 345.483€                    
Katarijnenhof (2de fase Goesten) 514.152€                    123.131€                   
Velddriel‐Oost, Klompenmakershof 778.068€                   
t Klôsterhof (Centrumplan) 2.186.236€               

3.930.134€                1.246.682€                

29 Lasten onderhoud 2010 2009

Niet cyclisch onderhoud soc.huur 390.837€                     322.938€                    
Werkelijke onderhoudskosten soc.huur 456.758€                    577.824€                   
subtotaal sociale huur 847.595€                    900.762€                   

Niet cyclisch onderhoud overige woningen 8.523€                         11.358€                      
Werkelijke onderhoudskosten overige woningen 26.084€                      17.585€                     
subtotaal commerciële verhuur 34.607€                      28.943€                     

Totaal onderhoudslasten 882.202€                   929.705€                  

30 Overige bedrijfslasten 2010 2009

Beheerkosten:
Algemene beheer & administratiekosten 79.971€                      32.199€                     
Automatiseringskosten 63.032€                      46.489€                     
Bestuurs‐ en toezichtskosten 71.620€                      65.120€                     
subtotaal beheerskosten 214.623€                    143.808€                   

Heffingen:
Belastingen 519.283€                    452.400€                   
Verzekeringen 33.874€                      29.392€                     
Contributie 10.696€                      10.391€                     
subtotaal heffingen 563.853€                    492.183€                   
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Overige bedrijfslasten: 2010 2009
Leveringen & diensten 93.188€                      48.242€                     
Accountantkosten controle jaarstukken 30.646€                      24.663€                     
Accountantskosten overige controles 11.456€                      3.088€                       
Fiscale ondersteuning (door accountantsdienst) 18.603€                      25.999€                     
Visitatie WSM 14.643€                     
betaalde contributies 14.046€                      13.541€                     
Juridische advieskosten 16.166€                      20.420€                     
Algemene kosten 74.753€                      74.826€                     
Overige personeelslasten 144.146€                    66.846€                     
Kosten leefbaarheid 51.816€                      29.151€                     
Heffing Volgelaarswijken door Centraal Fonds 66.328€                      55.720€                     
Diverse bedrijfslasten 57.024€                      6.360€                       
subtotaal overige bedrijfslasten 592.816€                    368.856€                   

Totaal overige bedrijfslasten 1.371.292€                1.004.847€               

Er zijn in 2010 geen uitgaven gedaan in het kader van sponsoring of sponsoractiviteiten ontwikkeld
die afwijken van hetgeen is voorgeschreven in het Bbsh.

31 Financiële baten en lasten
Rentebaten: 2010 2009
Saldo ontvangen rente Rek courant 1.024€                        58.527€                     
Rente deposito/ sparen 123.382€                    52.665€                     
Doorbelaste rente aan projecten 323.027€                    665.615€                   
Rente Regiobank 2.055€                        2.511€                       

449.488€                   779.318€                  

Rentelasten: 2010 2009
Leningen kredietinstellingen 2.612.988€                2.062.340€               
WSW Borgstellingsvergoeding / disagio 6.198€                        4.037€                       
Mutatie niet vervallen intrest 57.017‐€                      187.043€                   
Debetrente Rekening Courant 93€                               777€                          

2.562.262€                2.254.197€               
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Toelichting VPB in W&V

Commercieel resultaat voor VPB 4.257.700€           
Belastingdruk 8,3%

Af:
* Correctie verkoopopbrengsten (3.052.018)€          
* Correctie terugname waardeveranderingen materiële vaste activa (17.194)€                
* Fiscale afschrijving op activa  (477.771)€              
* Fiscale afschrijving op agio leningen O/G (116.645)€              
* Correctie activeringen die kwalificeren als instandhouding (174.847)€              
* Correctie toegerekende rente projecten (200.483)€              
* Investeringsaftrek (15.120)€                

Bij:
* Correctie commerciële afschrijvingen materiële vaste activa 1.081.107€            
* Correctie waardeveranderingen materiële vaste activa (239.872)€              
* Correctie commercieel onderhoud, fiscaal verbetering 22.209€                 
* Vogelaarheffing (geen fiscale kosten)  66.328€                 
* Fiscaal resultaat projecten 594.091€               
* Fiscale vrijval disagio leningen O/G 28.144€                 
* Aftrekbeperking gemengde kosten 4.200€                    

Fiscaal resultaat 2010 1.434.751€           

Vennootschapsbelasting:
* Eerste 200.000€         20,0% 40.000€             
* Daarna over restant 25,5% 314.862€           

Totaal acute vennootschapsbelasting over 2010 354.862€           a)
Belastingdruk 24,7%

* Correctie naar aanleiding van aangifte vennootschapsbelasting over 2008  (76.392)€             b)

* Correctie naar aanleiding van concept‐aangifte vennootschapsbelasting over 2009 (100.711)€          c)

* Mutatie actieve latentie 2010 u.h.v. fiscaal waarderingsverschil over de periode 2011
t/m 2048 met betrekking tot de leningportefeuille: 10.648€              d)

* Mutatie actieve latentie 2010 u.h.v. fiscaal waarderingsverschil over de periode 2011
t/m 2015 met betrekking tot de ingerekende verkopen: 227.029€            e)

Totale vennootschapsbelasting in W&V 2010 415.435€           = a) t/m e)  
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Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst‐en‐verliesrekening,
rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet
opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet‐aftrek‐
bare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en
latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Sinds 1 januari 2008 vallen de corporaties integraal onder de vigerende belastingwetgeving. Eind 2008 is er
overeenstemming bereikt tussen Aedes en de belastingdienst betreffende de VSO 2. De VSO 1 is eenzijdig in 2008 
door de belastingdienst opgezegd. 

Woningstichting Maasdriel heeft op basis van de uitgangspunten van VSO 1 en VSO 2 de fiscale positie ultimo 2010 en
het fiscale resultaat 2010 bepaald. Omdat jurisprudentie inzake de uitwerking van VSO 1 en VSO 2 voor corporaties nog
ontbreekt kan de werkelijk te betalen of te verrekenen belastingafwijken van de in de jaarrekening opgenomen
schattingen.

Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening is er nog geen duidelijkheid over de manier waarop met de herbe‐
stedingsreserve moet worden omgegaan. Deze onzekerheid kan in de toekomst nog tot een aanpassing in de VPB‐last 
leiden.

In de jaarrekening 2009 werd er voorzichtigheidshalve van uitgegaan dat het zogenaamde "Bodemplaatarrest" van  
toepassing zou zijn. In juni 2010 heeft de Belastingdienst het bodemplaatarrest niet van toepassing verklaard voor 
woningcorporaties.
Dit is de belangrijkste verklaring voor de doorgevoerde correcties over de jaren 2008 en 2009.
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