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Nieuwe	uitdagingen

Als kleine woningstichting willen we 
grote prestaties leveren. Zo meldden 
we in het vorige jaarverslag met trots 
dat Woonzorgcentrum De Leyenstein 
het tot dusver grootste project in onze 
geschiedenis is. In 2011 kreeg het de 
finishing touch met de aanleg van de 
tuin en de bestrating bij het Kulturhus. 
Ondertussen gaan de ontwikkelingen 
door. Over enkele jaren zal De 
Leyenstein de status van grootste 
project kwijt zijn aan het Centrumplan 
Kerkdriel. 

Records breken is uiteraard niet 
ons doel. Het gaat ons om een 
leefbare toekomst voor huurders en 
woningzoekenden. Het nieuwe, vitale 
centrum van Kerkdriel zal daaraan 
een belangrijke bijdrage leveren. Een 
aantrekkelijk centrum met goede 
voorzieningen zorgt ervoor dat jong 
en oud zich in ons werkgebied thuis 
kan blijven voelen. Een mooi project 
waar we straks ook weer trots op 
kunnen zijn!

Mooie projecten alleen zijn echter niet 
genoeg. De landelijke overheid maakt 
het voor woningcorporaties steeds 
lastiger om hun maatschappelijke taak 
in te vullen. 

De maatregelen uit Brussel en Den 
Haag hebben grote gevolgen: er zit 
nauwelijks nog beweging in de markt 
voor huurwoningen. Natuurlijk leggen 
we ons niet bij deze situatie neer. We 
hebben nieuwe prestatieafspraken 
gemaakt met collega-corporaties De 
Kernen en Woonlinie en de gemeente 
Zaltbommel en Maasdriel. Als 
financieel gezonde organisatie werken 
we met diverse marktpartijen samen, 
zodat we onze cliënten optimaal 
kunnen blijven bedienen. Een andere 
houding van de overheid zou echter 
welkom zijn … 

F.H. Nendels
Voorzitter bestuur van  
Woningstichting Maasdriel
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Goede woningen, een 
leefbare woonomgeving, 
een sociaal rechtvaardig 

toewijzings- en verhuurbeleid 
en een goede communicatie 

met de huurders. Met deze 
en andere middelen werkt 
Woningstichting Maasdriel 

aan het realiseren van 
haar hoofddoelstelling: 

als organisatie voor 
volkshuisvesting eigentijdse 
oplossingen aandragen voor 

betaalbaar wonen.
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Koopgarantregeling

In de afgelopen twee jaar zijn geen 
Koopgarantwoningen verkocht. 
Verkoop van huurwoningen vond in 
2010 en 2011 overigens wel plaats. De 
opbrengsten hiervan zijn gebruikt 
voor financiering van het onrendabele 
gedeelte van het Centrumplan. 
Verkoop onder Koopgarant is 
voor financieringsdoeleinden niet 
geschikt, aangezien deze regeling de 
mogelijkheid van terugkoop kent. 

Werkgebied

Binnen de gemeente Maasdriel 
zijn twee corporaties werkzaam: 
Woningstichting Maasdriel en 
Woonstichting De Kernen (voorheen 
Woningstichting De Vijf Gemeenten). 
Wij richten ons op de kerkdorpen 
Kerkdriel, Velddriel, Hoenzadriel en 
Alem. Als kleinschalige organisatie zijn 
we in staat om diensten op maat aan 
te bieden.

In	de	gemeenschap

Wij staan met beide benen in de 
gemeenschap. In 2011 hebben 
we met collega-corporaties De 
Kernen en Woonlinie (Zaltbommel) 
en de gemeente Maasdriel en 
Zaltbommel overlegd over nieuwe 
prestatieafspraken. De in 2012 
vastgelegde prestatieovereenkomst 
heeft een meer verplichtend karakter 
dan de vorige. 

Een goede zaak: het commitment van 
alle partijen is versterkt. 
Duurzaam bouwen staat bij ons hoog 
op de agenda; de noodzaak daarvan 
brengen wij ook onder de aandacht 
van particuliere bouwers.

Activiteitenprogramma

Het activiteitenprogramma voor 
het jaar 2012 is vóór 1 december 
2011 aangeboden aan het College 
van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Maasdriel. Ook de 
Huurdersvereniging Bommelerwaard 
heeft van dit programma 
kennisgenomen.

Wat	willen	wij		
de	komende	jaren	doen?

• Betaalbare huur- en koopwoningen 
bouwen.

• De huurontwikkeling afstemmen op 
de lokale marktsituatie.

• De doorstroming op gang houden 
door de bouw van koopwoningen 
en huurwoningen in het betaalbare 
segment.

• Specifieke aandacht schenken 
aan de huisvesting van ouderen, 
jongeren en gehandicapten.

• Werken volgens een intern en extern 
milieubeleidsplan en volgens een 
arbobeleidsplan.
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Met oog voor persoonlijke 
woonwensen én voor 

het milieu bouwen wij 
voortdurend aan een 

eigentijdse woningvoorraad. 
Een voorraad die wij met zorg 
onderhouden op basis van het 

meerjarenonderhoudsplan.

Onderhouden en 
vernieuw

en
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Centrumplan	Kerkdriel

Het nieuwe centrum van Kerkdriel 
wordt het hart van een aantrekkelijke 
woon- en leefomgeving. Jong en 
oud kan hier straks prettig winkelen, 
wonen en werken. Aan de gefaseerde 
uitvoering wordt voortvarend 
gewerkt. De financiële onderbouwing 
van het Centrumplan is in 2009 
veiliggesteld. 
Een belangrijk onderdeel 
van het Centrumplan is het 
appartementencomplex aan de 
locatie ’t Klôsterhof (Gasthuisstraat/
Kerkstraat). De 21 appartementen 
(16 koop, 5 huur) en de commerciële 
ruimten zijn eind 2011 opgeleverd. 
In 2011 is begonnen aan de tweede 
fase van het Centrumplan: de bouw 
van de commerciële ruimte aan het 
Mgr. Zwijsenplein 18, waarin de HEMA 
zich gaat vestigen. Op de winkel 
worden zes huurappartementen 
gebouwd. Onder de winkel realiseren 
we het eerste gedeelte van de grote 
parkeergarage. Met de bouw is begin 
2012 gestart; de oplevering zal naar 
verwachting eind 2012 plaatsvinden.
De tweede bouwstroom start in 2013. 
Hierbij gaat het om commerciële 
ruimten (totaal 3.600 m2), waarboven 
32 huur- en 10 koopappartementen 
komen. Tevens wordt dan de grote 
ondergrondse parkeergarage voltooid.

Kleinere	projecten

In het project Empelenhof (Hoorzik/
Kloosterstraat te Kerkdriel) zijn 
35 grondgebonden woningen 
gerealiseerd. Er zijn nog 4 bouwkavels 
te koop. De 14 appartementen worden 
in een later stadium gerealiseerd.  
De bouwwerkzaamheden gingen in 
2011 van start; de woningen zijn in 
april 2012 opgeleverd. 

Woningaanpassingen

In 2011 werden in het kader van 
de Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning) 18 woningen 
aangepast.
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Voor het toewijzen 
van woningen heeft 

Woningstichting Maasdriel, 
samen met Woonlinie en De 
Kernen, net als voorgaande 
jaren gebruikgemaakt van 

een woningverdeelsysteem. 
Binnen dit systeem zijn de 

woningen op drie manieren 
aangeboden: via het aanbod-, 

het lotings- en het optiemodel.

Verhuurd
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Woningaanbod

Het woningaanbod in 2011 (44) is 
nog lager dan in 2010 (65). Er was 
in 2011 geen sprake van leegstand 
of dreigende leegstand. De 
doorstroming op de markt voor 
huurwoningen stagneert. Mensen 
verhuizen nauwelijks, wat een gevolg 
is van de ‘Tijdelijke regeling Diensten 
van Algemeen en Economisch 
Belang Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting’ van 3 november 
2010. Volgens deze regeling mogen we 
vanaf 1 januari 2011 wooneenheden 
met een huurprijs lager dan € 652,52 
uitsluitend toewijzen aan huishoudens 
met een belastbaar inkomen van 
€ 33.614,- en lager. 

44	woningen

In 2011 werden 44 woningen van de 
volgende typen aangeboden:
• eengezinswoningen met 3 of meer 

slaapkamers;
• woningen met 2 slaapkamers; 
• seniorenwoningen;
• seniorenappartementen;
• appartementen zonder lift. 

Nieuwe	afspraken

Het woningverdeelsysteem 
heeft tot 2011 naar tevredenheid 
gefunctioneerd. Door de al genoemde 
‘Tijdelijke regeling’ staat het echter 
onder druk. De groep huishoudens 
met een inkomen tussen 
€ 33.614,- en € 43.000,- dreigt uit de 
boot te vallen. Om deze groep te 
kunnen blijven huisvesten, hebben 
woningcorporaties De Kernen, 
Woonlinie en Woningstichting 
Maasdriel en de gemeenten 
Zaltbommel en Maasdriel nadere 
afspraken gemaakt over het 
toewijzingsbeleid. 

Huurtoeslag

Over het tijdvak 2011/2012 is aan 213 
huurders middels huurmatiging een 
toeslag toegekend. Over het tijdvak 
2010/2011 waren dat er 215.
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Woningstichting Maasdriel 
stelt de huurder centraal 

en wil zo goed mogelijk 
aansluiten bij ieders 

woonwensen. Daarom 
vinden we het belangrijk om 

huurders zoveel mogelijk 
te betrekken bij beheer en 

beleid.

Betrokken blijven
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Sinds 1996 werkt Woningstichting 
Maasdriel samen met de 
Huurdersvereniging Bommelerwaard. 
In een overeenkomst hebben 
beide partijen vastgelegd dat het 
bewonersoverleg moet voldoen aan 
de eisen van het Besluit Beheer Sociale 
Huursector. 
De Huurdersvereniging 
Bommelerwaard werkt ook samen 
met Woonlinie uit Zaltbommel en 
Woonstichting De Kernen uit Hedel.

Financiering	

De activiteiten van de 
huurdersvereniging kosten geld. 
Daarom betaalt Woningstichting 
Maasdriel, net als de andere 
corporaties, ieder jaar een bepaald 
bedrag per woning aan de 
Huurdersvereniging Bommelerwaard.

Overleg	

In 2011 hebben de Huurdersvereniging 
Bommelerwaard en Woningstichting 
Maasdriel een keer vergaderd. Daarbij 
zijn onder meer de volgende zaken 
besproken:
• het huurbeleid;
• de jaarstukken en de begroting;

• gevolgen van de invoering van de 
Vpb-verplichting;

• de nieuwbouwprojecten;
• situaties in de woon- en 

leefomgeving;
• het beleid bij huurachterstanden en 

woningontruimingen;
• de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo).

De	klachtencommissie

Woningstichting Maasdriel neemt 
huurders serieus. Ook als er klachten 
zijn. We doen ons uiterste best 
om problemen op te lossen én te 
voorkomen. Komen een huurder 
en wij er samen niet uit, dan kan de 
huurder terecht bij een onafhankelijke 
regionale klachtencommissie. Geen 
van onze huurders heeft in 2011 een 
klacht ingediend bij de commissie. 
Daarnaast is er een commissie die 
uitsluitend klachten met betrekking 
tot de woonruimteverdeling in 
Bommelerwaards verband behandelt. 
Vanuit de hele Bommelerwaard zijn bij 
deze commissie in 2011 twee klachten 
ingediend.
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Woningstichting Maasdriel 
heeft geen winstoogmerk, 

maar moet uiteraard wel 
financieel gezond blijven om 

klanten op een hoogwaardige 
wijze van dienst te kunnen 

zijn. In 2011 hebben wij onze 
financiële positie verstevigd.

Gezonde basis
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Positief	jaarresultaat

De begroting van 2011 ging uit 
van een positief jaarresultaat van 
€ 679.000,-. In werkelijkheid viel het 
positieve resultaat, vóór belasting, 
hoger uit: € 3.112.358,-. Het verschil is 
onder meer te danken aan 
de rentelast die ongeveer € 300.000,- 
lager uitviel en aan de hogere 
resultaten die werden behaald op 
de verkoop uit het bestaande bezit 
en nieuwbouwprojecten. Bovendien 
werd de belastingdruk positief 
beïnvloed, doordat volgens een 
recente uitspraak van de Hoge Raad 
een woningcorporatie alsnog mag 
worden beschouwd als een Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI). De 
ANBI-status geldt tot en met 2011. 
Daarna niet meer, aangezien het 
kabinet de ANBI-regeling inmiddels 
heeft aangepast.

Onrendabele	top

Landelijk wordt gemiddeld zo’n 
€ 25.000,- als onrendabele top per 
woning afgeboekt en ten laste van de 
bedrijfsreserve gebracht. Ten behoeve 
van de vijf te realiseren appartementen 
in ’t Klôsterhof had Woningstichting 
Maasdriel al € 150.000,- toegevoegd 
aan de voorziening onrendabele 

investeringen nieuwbouw. Voor dit 
project is € 30.000,- extra ten laste 
van de verlies- en winstrekening 
2011 gebracht. Daarnaast houden 
we rekening met een negatief saldo 
op het totale Centrumplan van 
€ 5.000.000,- (na aftrek van subsidies 
en bijdragen). 

Financiering	Centrumplan

Ter financiering van het onrendabele 
gedeelte van het Centrumplan zijn 
in 2011 zes huurwoningen verkocht 
aan de zittende huurders. Met de 
gemeente Maasdriel zijn afspraken 
gemaakt over de financiering van 
planonderdelen. Tijdens de uitvoering 
van dit project blijft de solvabiliteit 
van Woningstichting Maasdriel 
gewaarborgd, zodat we ook in de 
toekomst goede en betaalbare 
huisvesting aan onze doelgroepen 
kunnen bieden.

13



Woningstichting Maasdriel 
bouwt verder: door 

verantwoord te investeren in 
het woningbezit én door te 
werken aan het welzijn van 

de huurders.

Verantw
oord bouw

en
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Risicomanagement

Woningstichting Maasdriel is een 
kleine corporatie die grote projecten 
uitvoert. Effectief risicomanagement 
is daarvoor vereist. Met ons 
risicomanagementsysteem maken 
we de diverse projectfasen zichtbaar, 
zodat we tijdig goed onderbouwde 
beslissingen kunnen nemen. In de 
kwartaalrapportages volgen we de 
kasstromen op de voet. Op basis van 
de fasen- en kwartaalrapportages 
bepalen we de financieringsbehoefte.
Beperking van het renterisico 
speelde een rol bij de beslissing 
om in de tweede fase (tweede 
bouwstroom) van het Centrumplan 
31 huurappartementen en 
10 koopappartementen te 
realiseren. Eerder gingen wij uit 
van 31 koopappartementen en 
10 huurappartementen. Voor 
huurwoningen kunnen wij tegen 
een relatief laag rentepercentage 
onderhandse leningen met 
borgstelling van het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw afsluiten.

Investeren	in	nieuwbouw

Voor de investeringen in nieuwbouw 
sluit Woningstichting Maasdriel veelal 
onderhandse leningen af onder 
borgstelling van het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw. Om het 
renterisico te beheersen, streven 
we een goede spreiding in de 
leningenportefeuille na. Interne 
financiering heeft in principe de 
voorkeur. Voor de financiering van 
woonzorgcentrum De Leyenstein is 
een lening afgesloten op basis van een 
looptijd van veertig jaar.

Huurprijsbeleid

Wij vinden dat de huren van de 
woningen niet sterker moeten 
stijgen dan strikt noodzakelijk is: de 
woningen moeten immers bereikbaar 
blijven voor onze klanten. Daarom 
streven wij ernaar om nieuwbouw 
te realiseren onder het prijsniveau 
waaronder huurtoeslag mogelijk 
is. In 2011 was de huurverhoging 
gemiddeld 1,3%. Over de jaarlijkse 
huurverhoging heeft overleg en 
afstemming plaatsgevonden met 
Woonlinie, Woonstichting De Kernen 
en de huurdersvereniging. Tegen de 
huurverhoging is door geen enkele 
huurder bezwaar aangetekend.

Huurachterstanden

Wij besteden veel aandacht aan 
het zorgvuldig innen van de huren 
en hanteren een strikt beleid met 
betrekking tot huurachterstanden. 
Huurders die te laat zijn, krijgen heel 
snel een schriftelijke herinnering van 
ons. Als een huurder geen regeling 
wil treffen of de betalingen niet 
hervat, proberen wij de zaak binnen 
drie maanden voor te leggen aan de 
kantonrechter. Uiteindelijk kan dat 
resulteren in het ontruimen van de 
woning. Daardoor wordt voorkomen 
dat huurders torenhoge schulden 
krijgen, waar zij niet meer uit komen. 
Eind 2011 bedroeg de huurachterstand 
0,76% (2010: 0,35%). Zonder de 
éénmaandshuurachterstand (slepers) 
is dat percentage 0,49%. Gelukkig 
hebben wij in 2011 geen woningen 
hoeven te ontruimen.
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Woningen bouwen, verhuren 
en verkopen is één ding. Zorgen 

dat mensen daar prettig kunnen 
wonen is een ander hoofdstuk. 
Een kwalitatief goede woning, 

veiligheid en voldoende 
voorzieningen zijn enkele 

voorwaarden voor leefbaarheid. 
Woningstichting Maasdriel 
maakt zich daar sterk voor.

W
onen m

et plezier
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Kwaliteit	in	en		
rond	de	woning	

Leefbaarheid begint met de 
woning. Alle woningen zijn daarom 
opgenomen in het meerjaren-
onderhoudspakket ‘SG|Technisch-
meerjaren’(planmatig en technisch 
onderhoud), waarmee we een goed 
beeld hebben van de technische staat 
van elke woning. Om de leefbaarheid 
te bevorderen, wordt aandacht 
besteed aan inbraakbeveiliging, 
brandgangenverlichting, 
onderhoud groenvoorziening bij 
gemeenschappelijke tuinen en 
verbeterde woonomgeving bij flats. 

Het	centrum	van	Kerkdriel

Zoals al eerder aangegeven, blijven 
wij ons inzetten voor een mooier en 
beter centrum in Kerkdriel. Samen 
met andere partijen werken wij hard 
aan een omgeving waarin het prettig 
werken, wonen en winkelen is.

Kulturhus

In woonzorgcentrum De Leyenstein 
heeft Woningstichting Maasdriel 
een Kulturhus gerealiseerd: een plek 
waar bewoners van Maasdriel terecht 
kunnen voor bijvoorbeeld onderwijs, 
cultuur en recreatie. 
Het Kulturhus is sinds september 2009 
in gebruik. Diverse verenigingen en 
vrijwilligers verlenen hun medewerking 
aan het beheer en de culturele 
activiteiten. Over organisatie, gebruik 
en beheer zijn afspraken gemaakt met 
de diverse gebruikers van 
het pand.

Wat	willen	de	bewoners?

Door middel van onderzoek vormen 
wij ons een beeld van de behoeften 
van bewoners en woningzoekenden. 
Uit kwalitatief onderzoek komt een 
consistent beeld naar voren: men heeft 
vóór alles behoefte aan een goedkope 
woning in een rustige omgeving. 
Kwantitatief onderzoek verschaft inzicht 
in demografische ontwikkelingen als 
bevolkingskrimp, vergrijzing, kindertal 
en samenstelling van huishoudens. 
Deze ontwikkelingen bepalen met 
name de behoefte aan verschillende 
woningtypes, bijv. gezinswoning of 
eenpersoonswoning. 
De te verwachten woningbehoeften 
vertalen we in 2012 in een 
strategisch voorraadbeheerplan. 
De woningcorporaties in de 
Bommelerwaard gaan het strategisch 
voorraadbeheer regionaal invullen. 
Woningstichting Maasdriel trekt de kar 
in dit gezamenlijke project. 

Een	prettige	en	veilige	
woonomgeving

Voor een prettige en veilige 
woonomgeving is naar behoefte 
overlegd met gemeente, GGZ en politie. 
Er is een regionaal overleg en een 
overleg integrale veiligheid. In deze 
overleggroepen wordt gesproken over 
problemen die ontstaan of worden 
verwacht in de wijken. Ook Woonlinie en 
Woonstichting De Kernen nemen aan dit 
overleg deel. Andere aandachtspunten 
zijn: alternatieve huisvesting bij 
extreme overlast, het beleid rond 
hennepkwekerijen, inbraakpreventie, 
specifieke overlastsituaties en de 
doorstroming van instelling naar 
passende huisvesting.
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De vergrijzing leidt tot 
andere behoeften op het 

gebied van wonen en een 
toenemende zorgvraag. 

Om daaraan tegemoet te 
komen, bouwden Stichting 

Nieuwebrug (nu BrabantZorg) 
en Woningstichting Maasdriel 

De Leyenstein: een modern 
centrum voor wonen en zorg.

Nu zorgen voor later
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Voor	bijzondere	mensen

De Leyenstein is tot nu toe het 
grootste project in de geschiedenis 
van Woningstichting Maasdriel. Het 
kende een gedegen voorbereiding; 
in 2001 werd het initiatief voor 
het moderne woonzorgcentrum 
genomen. Het project is in twee 
fasen gerealiseerd. De tweede 
fase is eind 2010 opgeleverd. Het 
woonzorgcentrum bevat onder meer:
- 40 intramurale verzorgingsplaatsen; 
- 30 verpleeghuisplaatsen; 
- 54 appartementen (voor ouderen)
- 8 appartementen en 

1 groepswoning voor 6 personen 
ten behoeve van mensen met een 
verstandelijke beperking;

- het Kulturhus. 

Verhuur,	beheer	en	
exploitatie

Woningstichting Maasdriel verhuurt 
het complex nu aan de volgende 
partijen:
- de stichting BrabantZorg huurt 

het verpleeg- en zorggedeelte en 
draagt zorg voor het beheer en de 
exploitatie van het Kulturhus;

- de stichting Cello huurt de 
groepswoning en de appartementen 

voor haar cliënten (mensen met een 
verstandelijke beperking);

- de Stichting Thuiszorg 
en Maatschappelijk Werk 
Rivierengebied huurt kantoorruimte.

Andere huurders zijn de Wereldwinkel, 
een kapper en een tandtechnisch 
laboratorium. De biljartvereniging 
‘De Piepers’ huurt permanent 
een ruimte waar dagelijks op 
wedstrijdbiljarts wordt gespeeld.

19



Het	bestuur	en	de	Raad	van	
Commissarissen

Het dagelijks bestuur, dat samen met 
de directeur de dagelijkse leiding heeft, 
vergadert in principe maandelijks. 
Daarnaast voert het dagelijks bestuur 
overleg met het college van B en W van 
de gemeente Maasdriel en met overige 
stakeholders. Het algemeen bestuur 
komt in principe ook maandelijks 
bijeen en vergaderde dertien maal, 
waarvan vijf maal met de Raad 
van Commissarissen. De Raad van 
Commissarissen vergaderde in totaal 
tien maal. 

Taken

De Raad van Commissarissen houdt 
onder meer toezicht op het bestuur 
en adviseert over de koers van de 
woningstichting. Het bestuur moet 
belangrijke besluiten ter goedkeuring 
voorleggen aan de Raad van 
Commissarissen. Het bestuur houdt zich 
in hoofdzaak bezig met het ontwikkelen 
van beleid en het uitzetten van de koers.

Administratie	en	controle

De administratie wordt geheel in eigen 
beheer verzorgd. Per kwartaal wordt 

Niet al het werk van 
Woningstichting Maasdriel is 

direct zichtbaar: veel gebeurt 
er achter de schermen. Een 

kort overzicht …

Achter de 
scherm

en
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Het bestuur; v.l.n.r.:  
J. v. Wessel,  
J. van Doornmaal (secr.), 
F. Nendels (voorz.), 
H. Verhoeven  
en A. van Oers.

een rapportage voor het bestuur en de 
Raad van Commissarissen samengesteld. 
Zo nodig kunnen op basis daarvan 
het beleid en de begroting worden 
bijgesteld. 
In 2006 zijn in de administratie de 
commerciële activiteiten en de 
kerntaken van de woningstichting 
gesplitst, in verband met het vervallen 
van de subjectieve vrijstelling in het 
kader van de vennootschapsbelasting. 
Per 1 januari 2008 zijn corporaties 
volledig Vbp-plichtig. De eerder voor 
commerciële activiteiten opgerichte 
bv heeft daardoor geen functie meer. 
Woningstichting Maasdriel heeft deze 
bv in 2011 laten uitschrijven uit het 
Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel.
Ook het volkshuisvestings- en het 
financiële jaarverslag worden in 
eigen beheer samengesteld. Voor de 
controle van de administratie en de 
jaarstukken en voor adviezen op onder 
meer fiscaal gebied wordt een beroep 
gedaan op Deloitte Accountants. 
De gecontroleerde jaarstukken zijn 
beschikbaar op het kantoor van 
Woningstichting Maasdriel. De balans 

en de winst- en verliesrekening die in 
dit populair jaarverslag zijn opgenomen 
in de ‘samengevatte jaarrekening’, zijn 
overgenomen uit de jaarstukken.

Governance

Woningstichting Maasdriel is lid van 
Aedes, de branchevereniging voor 
woningcorporaties. Wij conformeren 
ons aan de governancecode van Aedes, 
maar wijken hier op twee punten vanaf. 
Een remuneratiecommissie en een 
auditcommissie worden niet ingericht; 
de Raad van Commissarissen voert 
deze taken uit. Met medewerking van 
Deloitte Management Support is in 
2011 een intern onderzoek gedaan naar 
de naleving van het integriteitsbeleid 
en de klokkenluidersregeling. 
Vervolgens is – eveneens met 
medewerking van Deloitte – in 2011 
een bewustwordingssessie gehouden 
met het bestuur, de Raad van 
Commissarissen en medewerkers. Het 
genoemde integriteitsbeleid en de 
klokkenluidersregeling vormden hierbij 
het vertrekpunt.
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Sam
engevatte jaarrekening

31-12-2011
€

31-12-2010
€

Vaste activa

Immateriële vaste activa 37.260 51.232

37.260 51.232

Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken in exploitatie 67.025.033 65.660.066

Onroerende zaken in ontwikkeling 610.000 2.390.443

Onroerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.440.396 1.459.671

Totaal materiële vaste activa 69.075.429 69.510.180

Financiële vaste activa

Deelnemingen 20.000

Effecten 1.049 1.049

Belastinglatenties 1.086.894 1.101.857

Totaal financiële vaste activa 1.087.943 1.122.906

Vlottende activa

Voorraden

Voorraad in opgeleverd 1.050.000

Voorraad in ontwikkeling 4.439.073 6.290.420

5.489.073 6.290.420

Onderhanden projecten 905.784 905.784 76.464 76.464

Vorderingen

Huurdebiteuren 51.343 26.597

Latente belastingvordering 451.198 281.017

Overige vorderingen 236.054 66.116

Transitoria 23.854 39.908

Totaal vorderingen 762.449 413.638

Liquide middelen 5.571.314 5.998.316

Totaal vlottende activa 5.571.314 5.998.316

Totaal activa 82.929.252 83.463.156

Activa
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Sam
engevatte jaarrekening

Passiva

31-12-2011
€

31-12-2010
€

Eigen vermogen

Algemene Bedrijfsreserve 20.733.661 18.252.635

Bestemmingsreserve Centrumplan 5.000.000 4.000.000

25.733.662 22.252.636

Voorzieningen

Voorzieningen onrendabele investeringen nieuwbouw - 150.000

Overige voorzieningen 62.658 56.580

Totaal materiële vaste activa 62.658 206.580

Langlopende schulden

Leningen kredietinstellingen 52.890.937 54.756.704

Waarborgsommen 25.056 25.056

Totaal financiële vaste activa 52.915.993 54.781.760

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 1.838.683 1.524.661

Schulden aan leveranciers 91.949 466.682

Belastingen en premies sociale verzekeringen 613.444 2.638.096

Overige schulden 106.564 36.409

Overlopende passiva 1.566.299 1.556.332

Totaal kortlopende schulden 4.216.939 6.222.180

Totaal passiva 82.929.252 83.463.156
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Sam
engevatte jaarrekening

Winst-	en	verliesrekening

2011
€

2010
€

Bedrijfsopbrengsten

Huren 6.771.860 6.528.319

Vergoedingen 95.074 77.559

Verkoop onroerende goederen 998.468 3.052.018

Wijzigingen in onderhanden werken 8.863.910 4.255.213

Geactiveerde productie t.b.v. eigen bedrijf 146.900 78.763

Overige bedrijfsopbrengsten 3.872 33.837

Som der bedrijfsopbrengsten 16.880.084 14.025.709

Bedrijfslasten

Afschr. op (im)materiële vaste activa 1.188.238 1.081.107

Overige waardeverminderingen op (im)materiële vaste activa 405.980 - 257.066

Lonen en salarissen 506.847 451.293

Sociale lasten 81.385 73.295

Pensioenlasten 193.410 109.851

Bijzondere waardeveranderingen van vlottende activa 284.985 514.152

Kosten uitbesteed werk 6.609.840 3.415.982

Lasten onderhoud 981.208 882.202

Overige bedrijfslasten 1.254.554 1.384.419

Som der bedrijfslasten 11.506.447 7.655.235

Bedrijfsresultaat 5.373.637 6.370.474

Financiële baten en lasten:

Rentebaten 207.728 449.488

Waardeveranderingen financiële vaste activa 0 0

Rentelasten 2.469.007 2.562.262

Totaal financieringsresultaat - 2.261.279 - 2.112.774

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 3.112.358 4.257.700

Vennootschapsbelasting - 383.631 177.763

(Actieve) Belastinglatentie 14.963 237.677

Jaarresultaat 3.481.026 3.842.260
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Aan de raad van commissarissen van 
Woningstichting Maasdriel te Kerkdriel

Bijgesloten in het populair jaarverslag 
opgenomen samengevatte 
jaarrekening, bestaande uit de 
samengevatte balans per 31 december 
2011 en de samengevatte winst-en-
verliesrekening, zijn ontleend aan 
de gecontroleerde jaarrekening van 
Woningstichting Maasdriel per 31 
december 2011.  
Wij hebben een goedkeurend oordeel 
verstrekt bij die jaarrekening in onze 
controleverklaring van 4 juni 2012. 
Desbetreffende jaarrekening en deze 
samenvatting daarvan, bevatten 
geen weergave van gebeurtenissen 
die hebben plaatsgevonden sinds de 
datum van onze controleverklaring 
van 4 juni 2012.

De samengevatte jaarrekening bevat 
niet alle toelichtingen die zijn vereist 
op basis van de bepalingen inzake 
de jaarrekening en het jaarverslag 
als opgenomen in artikel 26, eerste 
lid, van het Besluit beheer sociale-
huursector, Richtlijn 645 van de Raad 
voor de Jaarverslaggeving en de 
Wet openbaarmaking uit publieke 
middelen gefinancierde topinkomens 
alsmede de waarderingsgrondslagen. 
Het kennisnemen van de 
samengevatte jaarrekening kan 
derhalve niet in de plaats treden 
van het kennisnemen van de 
gecontroleerde jaarrekening van 
Woningstichting Maasdriel.

Verantwoordelijkheid van 
het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor 
het opstellen van een samenvatting 
van de gecontroleerde jaarrekening.

Verantwoordelijkheid  
van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het 
geven van een oordeel over de 
samengevatte jaarrekening op basis 
van onze werkzaamheden, uitgevoerd 
in overeenstemming met Nederlands 
Recht, waaronder de Nederlandse 
Standaard 810, “Opdrachten 
om te rapporteren betreffende 
samengevatte financiële overzichten”.

Oordeel

Naar ons oordeel is de samengevatte 
jaarrekening in alle van materieel 
belang zijnde aspecten consistent met 
de gecontroleerde jaarrekening van 
Woningstichting Maasdriel per  
4 juni 2012.

Rotterdam, 4 juni 2012
Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. R.M.J. van Vugt RA
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