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Voorwoord door de voorzitter. 
 
Het jaar 2012 is wederom een veel bewogen jaar geweest voor WSM waarin veel is 
gebeurd. Met name op het gebied van de volkshuisvesting is gedurende 2012 extra 
beroering ontstaan. Dit mede als gevolg van de voorvallen bij Vestia, Laurentius en 
de woningcorporatie Geertruidenberg. Ook het nieuwe kabinet Rutte II heeft een 
behoorlijke financiële impact op de corporatie en de woningmarktsector, hetgeen 
zeker een negatieve stempel op de ontwikkelingen zal gaan drukken. 
 
Wat betreft het bouwen: 
WSM heeft eind 2011 de locatie ’t Klôsterhof (voormalig bibliotheekterrein) 
opgeleverd met daarin 21 appartementen, kantoor- en winkelruimte voor de 
Rabobank, makelaar Havermans, architect Sloven en de Lidl.  
 
Een tweede project dat in 2010 is gestart is het project aan de Empelenhof. Hier zijn 
35 grondgebonden woningen gerealiseerd en begin 2012 voor bewoning opgeleverd. 
Vier zelfbouw kavels worden te koop aangeboden, waarvan er één is aangeboden en 
reeds is verkocht. Op latere termijn zullen op het nog overgebleven perceel 
huurappartementen of grondgebonden huurwoningen 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, is medio 2011 een aanvang gemaakt. Het eerste deel, de locatie Mgr. 
Zwijsenplein 18, is in december 2011 aanbesteed. Sloop van het pand Mgr. 
Zwijsenplein 16 heeft plaatsgevonden in februari 2012 en de bouw ( van de eerste 
bouwstroom uit de tweede fase) is direct daarna gestart. De winkel voor de HEMA is 
begin december 2012 aan de HEMA ten behoeve van de inrichting en dergelijke 
overgedragen. Begin 2013 is deze opgeleverd en voor het publiek geopend. De zes 
bovenliggende appartementen zullen medio maart 2013 aan de huurders worden 
opgeleverd. 
Gedurende 2012 heeft een intensief traject ertoe geleid dat de stukken voor de 
aanbesteding van de tweede bouwstroom van de tweede fase van het centrumplan 
kon worden verzonden naar de aannemers. Eind januari 2013 zullen de prijzen 
worden gedeponeerd. In deze fase zullen alle winkelvoorzieningen welke momenteel 
zijn gesitueerd in het kleinschalige winkelcentrum aan de Julianastraat worden 
ondergebracht. De supermarkt zal het grootste deel van het aantal commerciële 
meters beslaan. Daar boven worden 32 huurappartementen en 10 
koopappartementen gerealiseerd. In de kelder is ruimte voor zo’n 150 
parkeerplaatsen en bergingen voor de bewoners. Met deze kelder wordt tevens de 
kelder die is gerealiseerd onder de eerste bouwstroom (HEMA) ontsloten. 
 
Woningstichting Maasdriel werkt, ten behoeve van de realisatie van haar doelstelling, 
samen met diverse marktpartijen, zoals gemeente Maasdriel, Stichting BrabantZorg, 
collega corporaties en diverse andere partijen.  
Met die gezamenlijke partners wordt er jaarlijks in overleg getreden om te bezien of 
voldoende benodigde woningen kunnen worden opgeleverd en zodoende aan de 
wensen van onze klanten kan worden voldoen. 
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Acht huurwoningen uit het bestaande bezit zijn, conform het huidige verkoopbeleid, 
verkocht. Met de opbrengst uit die verkopen wordt mede 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. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt, met gemeente en de 
belastingdienst, over het fiscaal handelen betreffende de openbare voorzieningen die 
worden gerealiseerd binnen het project. 
Een kantoor uit het zgn. niet-daeb bezit, Kerkstraat 10, is eind 2012 verkocht. Voor 
verhuur van dit gebouw aan bedrijven bleek geen animo te zijn.  
 
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, in de woningmarktonderzoeken berekende woningbehoefte, kan worden 
voorzien. Ook dit deel zal financieel door de gemeente worden ondersteund. Tevens 
zijn op 11 april 2012 de vernieuwde prestatieafspraken tussen de gemeenten 
Maasdriel en Zaltbommel enerzijds en de corporaties De Kernen, Woonlinie en 
Woningstichting Maasdriel, anderzijds, ondertekend. 
 
Verdere ontwikkelingen over 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. 
 
Met ingang van 1 januari 2011 zijn er door de overheid aan de woningcorporaties 
nieuwe spelregels opgelegd voor de toewijzing van woningen met een huurprijs lager 
dan € 664,66. Om voor die woningen in aanmerking te komen mag het gezamenlijk 
belastbaar huishoudinkomen niet hoger zijn dan € 33.614,-- (op jaarbasis). Als 
gevolg van deze maatregel dreigt een groot deel van de woningzoekenden buiten 
“de boot” te vallen. Samen met de gemeenten en corporaties in de Bommelerwaard 
is er een convenant ondertekend om hier aangepast mee om te gaan. De 
gezamenlijke corporaties blijven uiteraard op landelijk niveau naar de minister en 
politiek reageren om wijziging in de ontstane situatie te verkrijgen. 
 
Als gevolg van de, in de eerste alinea, aangehaalde voorvallen bij andere corporaties 
is het verkrijgen van borgingsfaciliteiten ernstig bemoeilijkt, d.w.z. dat financiering 
van de nieuwbouw in de toekomst steeds moeizamer zal gaan, waardoor bestaande 
plannen nu gevaar lopen. WSM moet de komende jaren zo’n 4% van de 
brutohuurontvangsten aan het Centraal Fonds Volkshuisvesting afdragen als 
saneringsbijdrage. Daarnaast heeft de minister van Wonen en Rijksdienst bedacht, 
ter aanvulling van het eerder gesloten Kunduz-akkoord, de corporaties gezamenlijk 
jaarlijks nog eens 1,2 miljard euro extra zouden moeten betalen (in totaal straks 
vanaf 2017 jaarlijks 2 miljard). Voor WSM zou dit jaarlijks een extra last betekenen 
van ongeveer € 1,2 miljoen. Hierdoor komen de kasstromen (liquiditeiten) jaarlijks 
enorm onderdruk te staan, waardoor bezuinigingsmaatregelen niet kunnen uitblijven. 
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WSM wil graag haar zelfstandigheid behouden omdat wij menen dat we hierdoor 
dichter bij onze cliënten kunnen staan en een betere service kunnen verlenen. WSM 
werkt met een, in relatie tot andere corporaties, 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 is op zijn plaats voor de medewerkers, het bestuur en de Raad 
van Commissarissen.  
We kijken daarom ook vol vertrouwen naar de toekomst en willen wederom in 2013 
een wezenlijke 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 2012 
Oprichtingsdatum 6 september 1968 
Koninklijk Besluit 26 februari 1969, nummer 22 
Wijziging statuten 20 februari 2001 
Handelsregister te Tiel onder nummer 11013536 
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 
 
P.S.M. Verhoeven voorzitter 
W. Aarts plaatsvervangend voorzitter 
J. Deneer 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 in overeenstemming met 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 
 strategisch 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 

Eind 2011 is een aanvang gemaakt met het opstellen van de nieuwe 
prestatieafspraken met de gemeente Maasdriel en gemeente Zaltbommel. Dit 
gezamenlijk met de andere twee in de Bommelerwaard werkzame corporaties. In het 
eerste kwartaal van 2012 is dit document ondertekend door de vijf partijen. 
 
 
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 
 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 naar 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. 
Begin 2011 is de BV uitgeschreven bij 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 € 664,66 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 (ultimo 2012): 
 Klasse      :                          huurprijzen             aantal verhuureenheden  
 Goedkoop:  tot een huurprijs van € 365,60    54 
 Betaalbaar:  van € 365,60 tot € 560,80  816 
 Duur:  van € 560,80 tot € 664,66    79 
Totaal eenheden binnen sociale verhuur   949 
 
Overige (commerciële) activiteiten: 
 Appartementen of woningen 
 met een huurprijs:  > € 664,66      16 
 
Totaal verhuureenheden WSM per ultimo      965 
 
 
Met de woningcorporaties en de gemeentes binnen de Bommelerwaard zijn 
afspraken gemaakt betreffende 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 in 2012 
 
Omschrijving Woningen Maatsch.bezit Comm.bezit Aantal eenhede

Beginsaldo woningbezit 972      

Nieuwbouw huurappartementen  0      

Nieuwbouw huurwoningen       

  972     

Verkocht aan bewoners -8      

Uit exploitatie (Sloop t.b.v. Centrumplan) -10      

Naar Niet-DAEB -3   

Eindsaldo woningbezit 949     949

Garages       24

Totaal bezit toegelaten instelling       973

Maatschappelijk bezit        

Leyenstein (verpleeg 31 / zorg 40)   71    

Kulturhus   1    

Groepswoning Cello  1  

    73   73

Commercieel bezit:        

Woningen     16  

Commerciële activiteiten     4  

Bernhardstr. 6+8     2  

Kerkstraat 22 en 22a   2

Gasthuisstraat 1a & 1b   2

Parkeerplaatsen     6  

Totaal commercieel bezit     32 32

Totaal bezit ultimo 2012       1078
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3.3 Nieuwbouwprojecten 
 
Woningstichting Maasdriel ontwikkelt gecombineerde woningbouwplannen, 
waarbij in het bijzonder voor de benoemde doelgroep een goede en passende 
huisvesting kan worden verkregen. Dit zowel in de huursfeer als ook in de 
koopsfeer. Zij ontwikkelt 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 potentiële toekomstige claim op het vermogen 
van WSM. 
 
 

 
Ondertekening Prestatieovereenkomst met de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en de woningcorporaties De 
Kernen, Woonlinie en WSM, in april 2012. 

 
 
Projecten die zijn afgerond in 2012 
 
Empelenhof 
 

Op het terrein van 
een voormalig 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. 

 
 
 

Foto: © door Brabants Dagblad (Cor de Kock) 
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Op dit terrein worden 53 woningen gerealiseerd. De 14 geplande appartementen 
worden omgezet naar grondgebonden woningen en zullen naar verwachting medio 
2016, 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 heeft gevonden. In februari 2011 heeft 
aanbesteding plaatsgevonden en nog voor het einde van de eerste helft van 2011 is 
definitief gestart met de bouwwerkzaamheden. 
Het plan wordt, zonder dat daarop enige subsidies worden verkregen, geheel 
budgettair neutraal worden uitgevoerd. In de eerste helft van 2012 zijn de 
grondgebonden koopwoningen opgeleverd. Volkshuisvestelijk heeft dit tot een 
positief resultaat geleid. 
 
Projecten in voorbereiding 2012 
 
Centrumplan 2de fase (eerste bouwstroom) 

 
Realisatie van de locatie aan het Mgr. Zwijsenplein 
18. Op deze locatie wordt een winkelruimte voor de 
HEMA 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. 
Begin 2012 wordt een aanvang gemaakt met de 
bouw van dit plandeel. De winkelier / bewoner van 
het pand Mgr. Zwijsenplein 16 (Read shop) is met zijn 
onderneming gestopt. Begin 2013 is dit plandeel 
volgens planning opgeleverd.  
Om te voorkomen dat er bij de realisatie van de 
kelder in dit project moet worden gewerkt met 
onderwater beton heeft gedurende een aantal jaren 
een studie plaatsgevonden rond de hoogten van de 
waterstanden. Uit die studie blijkt, dat  

wanneer in het voorjaar wordt gestart met de realisatie van de kelder, er traditioneel 
een kelder kan worden gerealiseerd. Dit levert een aanzienlijke besparing op ten 
opzicht van het gebruik van onderwater beton. 
Voor de zes huurappartementen is een onrendabele top genomen ter hoogte van  
€ 30.000,-- per appartement. Dit bedrag is ten laste van het resultaat 2010 en 2011 
gebracht. 
 
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 de 
grootste bouwput van 
Kerkdriel worden. Op deze 
locatie zal een 
ondergrondse 
parkeergarage 

 



JAARVERSLAG WONINGSTICHTING MAASDRIEL 2012 

13 

 
 
 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 42 appartementen gebouwd, waarvan 32 appartementen te 
realiseren als huurappartement en 10 appartementen als verkoopappartementen. Dit 
gegeven de marktsituatie rond verkoopappartementen. 
Het geheel zal ook op de eerste etage worden gekoppeld met de bebouwing van het 
eerste plandeel. 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. 
 
Voor dit project zijn een aantal subsidies door de Provincie, met cofinanciering vanuit 
de gemeente Maasdriel, toegezegd en reeds gedeeltelijk aan WSM uitbetaald. Met 
de eigenaar van voornoemde supermarkt aan de Julianastraat  zijn de 
onderhandelingen momenteel in volle gang. De uiteindelijke uitwerking van het plan 
wordt in overleg met hem opgesteld. De laatste oneffenheden zullen in de loop van 
2013 worden glad gestreken. Op dat moment kan ook het onrendabele deel worden 
bepaald en ten laste van het resultaat worden gebracht. 
Conform de huidige planning zal begin 2013 een aanvang worden gemaakt met de 
bouw van dit plandeel. 
Rond de financiering van dit plandeel is regelmatig contact met het WSW. Immers 
deze heeft alle borgingen vanaf 2014 bevroren. Voor dit onderdeel, in het bijzonder 
wat betreft de sociale huurappartementen, is een geldlening noodzakelijk. 
In 2013 is een extra subsidiebedrag door de Provincie toegezegd, in verband met de 
meerkosten als gevolg van financiering zonder WSW borging. 
 
 
Centrumplan 3de fase (MCD-terrein) 
 
 

Aan de Julianastraat / Kruisstraat, op zeer korte 
afstand van het centrum van Kerkdriel, is momenteel 
een kleinschalig winkelcentrum gelegen. Dit wordt 
gevormd door een MCD-supermarkt en een aantal 
dagwinkels. Het gehele winkelcentrum zal worden 
verplaatst naar de tweede fase van het centrumplan, 
aan het Mgr. Zwijsenplein. 
Ter plaatse zullen volgens de huidige planning 22 
grondgebonden 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. 
Verplaatsing van de winkels naar het centrum van Kerkdriel zal als gepland 
doorgang vinden. Of daarna, gelet op het beleid van het WSW en de Rijksoverheid 
(incl. de invordering van heffingen) realisatie van het deel plaatsvindt, is nog een 
open staande vraag. 
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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 twee nieuwe 
winkels, met daarboven drie appartementen en 
anderzijds zal er op het achter terrein openbare 
parkeervoorziening worden gerealiseerd ten 
behoeve van de centrumplanontwikkelingen. 

De huisarts, die het pand tot 1 maart 2011 huurde, heeft zich gevestigd in het pand 
Hohorst 5 te Kerkdriel, dat hij van WSM heeft gekocht.  
Eind 2012 heeft zich in het pand de pizzeria gevestigd die voorheen was gevestigd in 
een pand van de te slopen panden ten behoeve van het centrumplan (tweede 
bouwstroom) tweede fase. 
Het pand zal in 2013 geheel worden gerenoveerd. Gebruik zal worden gemaakt van 
de verlaging van het BTW percentage naar 6 bij renovatie en 
vernieuwingswerkzaamheden. 
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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. Momenteel is het voor agrarische doeleinden in gebruik gegeven. 
Daarnaast had WSM in het verleden contacten met een plantenteler in dit gebied. 
Gedacht werd binnen WSM dat de onderhandelingen, welke destijds door de 
gemeente waren geëntameerd, konden worden beëindigd zonder enige 
verplichtingen. Met een gerechtelijke uitspraak is WSM verplicht om de 
onderhandelingen opnieuw ter hand te nemen en de gronden (tegen een mogelijk 
lagere prijs dan oorspronkelijk was besproken) aan te kopen. Verwacht wordt dat 
aankopen medio 2013 zullen worden geeffectueerd. 
 
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 is reeds eerder voornemens geweest 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.  
Dit betreft een terrein van een transportbedrijf, dat op deze locatie een aantal 
vrachtauto’s stalt. Tevens staat daarop nog een woonhuis. Het bedrijf is inmiddels 
verplaatst en WSM is tot een definitieve aankoop overgegaan. 
In 2012 is de definitieve planvorming van deze locatie ter hand genomen, gelet 
echter op de beklemming door het WSW op de te borgen geldleningen is 
ontwikkeling van het gebied niet mogelijk gebleken en zal het perceel, met opstallen, 
ter verkoop in de markt worden aangeboden en / of worden verhuurd. 
 
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  
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van het wegnemen van die obstakels, om daarmede woningbouw mogelijk te maken, 
zijn er vanwege de Provincie en gemeente forse subsidies verstrekt op dit 
kleinschalig 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 (in turnkey) overnemen. 
Het risico rond de realisatie van het project ligt bij woningcorporatie De Kernen. 
Of WSM de woningen in Alem ook definitief zal gaan overnemen van Woonstichting 
De Kernen is momenteel nog onduidelijk. Gelet op de reactie van het WSW kan 
(mag) WSM waarschijnlijk haar afspraken in deze niet nakomen en zal De Kernen 
deze woningen zelf in exploitatie moeten nemen. De woningen worden medio 2013 
opgeleverd voor bewoning. 
  



JAARVERSLAG WONINGSTICHTING MAASDRIEL 2012 

17 

 
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 van WSM, hetgeen in 2011 bestuurlijk is 
goedgekeurd. Medio 2012 is een (gezamenlijk in Bommelerwaards verband) nieuw 
strategisch voorraad beheersplan  opgesteld. Hierbij zijn de plannen van de 
gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, de structuurvisie 2020+ en de in opdracht van 
de Bommelerwaardse corporaties uitgevoerde woningbehoefte onderzoek, een 
leidende rol gaan spelen. Daarbij is tevens rekening gehouden met de voornemens 
van de Overheid om de corporaties te verplichten een deel van het bezit af te stoten. 
Alsmede is rekening gehouden met de vraag en het aantal reacties bij mutaties 
binnen de diverse kernen. 
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 2012 is door WSM aan de hand van de hernieuwde prestatieafspraken hierover 
nadere afspraken gemaakt 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 0
dagelijks onderhoud 341.720
mutatie/groot onderhoud 216.517
mutatieonderhoud (regulier onderhoud) 43.586
totaal niet-cyclisch 601.049

cyclisch 
vervanging cv-ketels en onderhoudscontract 189.732
schilderwerk 89.290
overig onderhoud 272.487
woningverbetering 
totaal cyclisch 551.509

totaal generaal 1.152.558
 
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 2012 werden in zeventien woningen 
aanpassingen uitgevoerd, variërend in grootte van €  105,-- tot € 3.543,--. De 
gemiddelde uitgave per woning bedroeg € 675,--. 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 goed 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 de woonstichtingen de Kernen en Woonlinie. 
Gezamenlijk is tot een eensluidend beleid ten behoeve van een toewijzingssysteem 
gekomen. Tot en met 2012 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 
nu nog  voldoende nieuwbouwplannen, wordt de druk op de huurwoningmarkt steeds 
groter. Om de huisvesting ten behoeve van de 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 is een nieuw regiem van toepassing. 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). 
 
Met betrekking tot het toewijzingssysteem is gedurende 2012 het plan opgepakt om 
te gaan bekijken of een eventueel samengaan met “Woongaard” (het systeem van 
een aantal andere corporaties in SWR-verband) tot voordelen zou kunnen leiden. Dit 
is echter uitgegroeid tot een veel groter gebied, waarbij ook de Landen van Heusden 
en Altena en de Vijfherenlanden zijn betrokken. Per corporaties zou dit tot een 
aanzienlijke besparing op het huidige gehanteerde systeem zijn. Verwacht wordt dat 
dit systeem medio 2013 zal worden geïmplementeerd. 
 
 
 
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 2012 heeft WSM, samen 
met de Kernen, niet kunnen invullen. Er is ultimo 2012 een achterstand van 3 
personen op de taakstelling, dit ondanks ruim voldoende toewijzing van woningen. 
 
4.3 Het woningaanbod 
 
Als gevolg van het gewijzigde overheidsbeleid met betrekking tot het verkrappen van 
de woningmarkt, door invoering van de zgn. staatssteunregels en de discussie  
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rondom de afschaffing van hypotheekrenteaftrek, alsmede als gevold van de 
bancaire wijzigingen ingevolge Basel III en aanscherping van hypotheekverstrekking 
voorwaarden, zit er nauwelijks beweging in de woningmarkt. Doorstroming blijft 
achterwege. Het aantal nieuwe verhuringen (inclusief nieuwbouw) komt uit op 47. Dit 
is een mutatiepercentage van amper 4. 
 
Er was geen sprake van leegstand of dreigende leegstand. Ondanks gerealiseerde 
nieuwbouw en bouwplannen 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
2011 44 woningen
2012 47 woningen
    
 
 
Het totale woningaanbod van 2012 bestond uit: 
  eengezinswoningen met 3 of meer slaapkamers; 
  woningen met 2 slaapkamers;  
  seniorenwoningen; 
  seniorenappartementen; 
  appartementen zonder lift.  
 
Meerdere woningen zijn ten behoeve van de huisvesting van asielzoekers 
beschikbaar gesteld en geaccepteerd. 
 
Aan zittende huurders zijn in 2012 zeven woningen vrij op naam verkocht tegen 
minimaal 90% van de taxatiewaarde. 
 
4.4 Huurtoeslag 
 
Over het tijdvak 2011/2012 is aan 213 huurders middels huurmatiging een toeslag 
toegekend. Over het tijdvak. 2010/2011 waren er 215 toekenningen. 
De gemiddelde bijdrage per matiging kwam uit op € 189,33 per maand (€ 183,99 
vorig tijdvak). 
Het totaalbedrag over de periode 2012/2013 bedroeg € 443.032,--. 
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4.5 Woningtoewijzingen 
 
Bijlage conform BBSH. 
 
Aantal 
toewijzingen 
2012      
1-persoon   Huur <= 

366,37 
Huur  366,38 
t/m 524,37 

Huur > 524,37 Totaal 

<65 < € 22.025 9 1 0 10 
  >= € 22.025 7 0 2 9 
>=65 jaar < € 20.675 3 0 0 3 
  >= € 20.675 0 0 0 0 
Subtotaal   19 1 2 22 
2-personen   Huur <= 

366,37 
Huur  366,38 
t/m 524,37 

Huur > 524,37 Totaal 

<65 < € 29.900 3 1 1 5 
  >= € 29.900 2 0 1 3 
>=65 jaar < € 28.225 8 0 0 8 
  >= € 28.225 2 0 0 2 
Subtotaal   15 1 2 18 
>=3 personen   Huur <= 

366,37 
Huur  366,38 
t/m 561,98 

Huur > 561,98 Totaal 

<65 < € 29.900 3 0 1 4 
  >= € 29.900 0 0 2 2 
>=65 jaar < € 28.225 0 0 0 0 
  >= € 28.225 0 0 0 0 
Subtotaal   3 0 3 6 
  onbekend 1 0 0 1 
Totaal   38 2 7 47 

 

2 woningen zijn toegewezen aan huurders die een woningen hebben betrokken 
boven de huursubsidiegrens (niet DAEB) 

Van de overige 45 woningen is 95% conform het staatssteundossier verder 
toegewezen. 
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I 5. HET BETREKKEN VAN BEWONERS BIJ BEHEER EN BELEID. 
 
5.1 Bewonersparticipatie 
 
Tussen de Huurdersvereniging Bommelerwaard en WSM is een samenwerkings-
overeenkomst gesloten, waarin het bewonersoverleg conform de eisen van het 
BBSH nader is uitgewerkt. Woonlinie uit Zaltbommel en Woonstichting De Kernen 
hebben eenzelfde overeenkomst afgesloten. De Huurdersvereniging 
Bommelerwaard ontvangt jaarlijks een bedrag van € 2,35 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 2012 is eenmaal 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 huurdersvereniging is tevens, als een van de belangrijkste stakeholders, 
betrokken geweest bij de visitatie door Raeflex van Woningstichting Maasdriel in 
oktober 2010. In 2014 zullen deze opnieuw worden betrokken in het visitatietraject 
dat in dat jaar opnieuw op de planning staat. 
 
 
5.2 De klachtenadviescommissie 
 
Met de SWR (Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland)gebied, is een 
onafhankelijke regionale klachtencommissie opgesteld. Gedurende 2012 zijn hier 
geen klachten van huurders van WSM gemeld. 
 
Daarnaast is er met betrekking tot de woonruimteverdeling een klachtencommissie 
ingesteld. Deze klachtencommissie bestaat uit twee personen. In 2012 zijn er in 
totaal twee klachten binnengekomen vanwege het niet verlenen van een urgentie 
waarvan één klacht via Woningstichting Maasdriel is binnengekomen. De klacht is 
inmiddels volledig afgehandeld. 
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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 en te behouden. 
 
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. Daarnaast wordt er een heffing opgelegd in het kader 
van de saneringssteun. Gedurende 2012 is daarnaast een nieuwe heffing 
geïntroduceerd. In eerste instantie voorkomende uit het zgn. Kunduz-akkoord, ter 
hoogte van totaal 800 miljoen euro, welke door het nieuwe kabinet Rutte 
ongemotiveerd is opgeschroefd naar (waarschijnlijk) 1,7 miljard euro. De jaarlijkse 
bijdrages die door WSM is betaald in 2012 bedraagt €. 22.000,-- vanaf 2013 zullen 
deze oplopen van € 311.000,-- tot zo’n € 1.100.000,-- in 2017. De invloed van de 
verhuurdersheffing zoals die op basis van het voorgestelde door de minister is 
ingerekend bedraagt € 8.007.016,--. Daar staat tegenover dat er rekening is 
gehouden met de zogenaamde inkomensafhankelijke huurverhoging en er is 
uitgegaan de eerste vijf jaar van een huurverhoging van 4,5%. Was deze 
huurverhoging 2,5% geweest, overeenkomstig de inflatie dan zou de ingerekende 
netto contante huurcomponent € 6.216.523,-- lager zijn dan nu is ingerekend. D.w.z. 
dat een bedrag van € 1.800.000,-- feitelijk niet wordt gedekt vanuit de hogere huren, 
maar anders, d.m.v. bezuinigingen in de bedrijfsvoering moeten worden opgelost. 
Door een aantal corporaties (een kleine 100) is eerder een procedure aangespannen 
tegen het CFV in het kader van de Vogelaarsheffing. In hoger beroep is het CFV in 
het gelijk gesteld en is de heffing toch van toepassing. 
Bij het opstellen van de meerjarenprognose, waarbij WSM primair uitgaat van het 
sturen op kasstromen, zal terdege rekening moeten worden gehouden met de 
voornoemde maatregelen van het Rijk. Als gevolg van de Verhuurdersheffing komen 
de liquide middelen onderdruk te staan en zal het vermogen om te investeren 
afnemen. WSM zal derhalve interne beheermaatregelen moeten treffen om kosten te 
verlagen en anderzijds mogelijk extra opbrengsten (d.m.v. bij jaarlijks extra verkopen 
van uit het bestaande bezit) te genereren. 
WSM is in 2012 voor wat betreft de waardering van haar vastgoed (in exploitatie) aan 
de hand van de invoering van RJ 645 overgestapt naar waardering tegen actuele of 
wel bedrijfswaarde. Deze waarde zal in de toekomst (nadelig) worden beïnvloed als 
gevolg van de doorgevoerde heffingen vanuit het Rijk. 
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Door het WSW wordt al geanticipeerd op de gevolgen van het Rijk, d.m.v. het 
intrekken van alle borgingen vanaf 2014. Hierbij wordt wel een versoepeling van de 
aflossingsfictie doorgevoerd. D.w.z. dat deze fictie niet jaarlijks 2% of meer moet zijn, 
doch dat deze gemiddeld over 5 jaar tenminste 2% moet zijn. Voor WSM geldt dat 
deze over de komende 5 jaren 2,17% is. 
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. De VSO loopt met ingang van 1 januari 2013 af. 
Overigens kunnen alle corporaties, in principe, als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) worden beschouwd en zal (mogelijk) de vennootschapsbelasting tot 
1 januari 2012 kunnen worden teruggevorderd. Deze terugvordering, op basis van de 
ANBI status, is als zodanig verwerkt in de Jaarrekeningen 2011 en 2012. 

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 voornoemde overheidsbesluiten hebben tot gevolg dat het investeringsniveau 
bij de corporaties zal teruglopen. De betreffende gelden kunnen nu immers niet meer 
in de woningen worden  
 
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 €. 664,66 
per maand (prijspeil 1 januari 2012). 
 
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. 
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Vergelijking begroting en gerealiseerde cijfers 2012 
 
Omschrijving: Begroting 2012 Werkelijk 2012 
Bedrijfsopbrengsten:   
Huren 6.839.419 6.958.467
Huurderving -/-     10.000 -/-11.040  
Vergoedingen 235.060 33.687
Overheidsbijdragen 0 0
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 1.172.919 -/- 8.121.962
Geactiveerde productie t.b.v. eigen bedrijf  131.834
Overige baten             5.000             48.030  
Totaal bedrijfsopbrengsten 8.242.398 -/-   960.984
   
Bedrijfslasten:   
Afschrijvingen 1.146.282 3.060.272
Waardeverminderingen (onrendabel) 382.000 296.370  
Bijz. waardeveranderingen vlottende activa  
Lonen en salarissen 630.000 496.129
Sociale lasten en Pensioenlasten 230.642 265.596
Kosten onderhoud 1.446.725 1.152.558
Overige bedrijfskosten 1.080.600 1.604.786
Overige lasten        15.000                         0
Totaal bedrijfslasten 4.931.249 6.875.711
   
Exploitatie resultaat voor rente 3.311.149 -/-  7.836.695
  
Gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille 

 1.123.465

  
Niet gerealiseerde waardeveranderingen  -/-  504.850
   
Financiële baten en lasten   
Heffing Centraal Fonds (saneringsheffing) 68.000 21.906
Rentelasten 2.407.674 2.412.070
Rentebaten         45.000        132.108  
Totaal financiële baten en lasten 2.610.198 2.301.868
   
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 880.475 -/-   9.519.946
   
Belastingen:   
Te betalen Vennootschapsbelasting 75.000 -/-   48.705
Wijziging belasting latentie  
Totaal belastingen 75.000 -/-  48.705
  
Netto Bedrijfsresultaat      805.475 -/-   9.568.651
 

Vanuit de vergelijkende cijfers met de begroting valt op te maken dat het beoogde te 
behalen resultaat in de verste verte niet wordt gerealiseerd. 

Oorzaak hiervan is de gewijzigde administratie, op basis van de vernieuwde richtlijn 
“RJ 645”, welke expliciet voor woningcorporaties van toepassing is, het onroerend 
goed wordt gedeeld in een zgn. DAEB bezit en commercieel bezit. De Waardering 
geschied niet meer op basis van historische kostprijs maar op basis van actuele  
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waarde. Dit betekend dat het zgn. DAEB-bezit wordt gewaardeerd volgens de 
bedrijfswaarde berekeningen, waarin het beleid van de corporaties voor de toekomst 
wordt verwerkt en voor wat betreft het commercieel bezit, wordt gewaardeerd tegen 
getaxeerde of berekende waarde. 
Daarnaast is de basis voor afschrijving gewijzigd. Er wordt niet meer afgeschreven 
op basis van het zogenaamde annuïteitensysteem maar op basis van een lineair 
systeem. Hiermede worden de afschrijvingslasten verhoogd. In principe worden deze 
naar voren gehaald / gelijkelijk verdeeld over de gehele exploitatieperiode. 
Het resultaat wordt dus beïnvloed door de wijze van afschrijven enerzijds en 
anderzijds door het behaalde resultaat op verkopen en projecten. In de jaarrekening 
2012 is de gehele tweede fase van het centrumplan afgewikkeld, incl. het nemen van 
de onrendabele investering ten behoeve van de te realiseren huurappartementen.  
 
Een en ander voor een bedrag groot € 4.313.000,-- 
 
Het verschil met de begroting is als volgt te verklaren: 
Begroting 2012 ging uit van een winst van € 800.000,-- gerealiseerd is een verlies 
van € 9.568.000,- Dit is een verschil van € 10.360.000,-- 
 
Ten laste van de voorziening Centrumplan conf.. bestuursbesluit €   5.000.000,- 
Onrendabele top genomen huurappartementen €   1.250.000,- 
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille                              -/- €   1.640.000,- 
Te verwachten verlies centrumplan (compensatie in de 3de fase) €   3.050.000,- 
Verkoopverlies commercieel (kantoor) pand €   1.000.000,- 
Extra afschrijving €   1.700.000,- 
Totaal € 10.360.000,- 
 
Aan de hand van de voorgenomen wetswijzigingen zal de administratieve splitsing 
van het in exploitatie zijnde bezit van de corporaties nog verder worden doorgevoerd. 
Waarbij het DAEB en zgn. Niet DAEB (of commercieel) bezit, afzonderlijk van elkaar 
moeten worden geadministreerd, of mogelijk in afzonderlijke entiteiten moeten 
worden ondergebracht. Wetgeving hieromtrent wordt momenteel nader uitgewerkt en 
verwacht wordt dat deze met ingang van 1 januari 2014 (doch uiterlijk 1 januari 2015) 
van kracht zal gaan worden. 
 
 
Meerjarenprognose. 
De verhuurdersheffing en het inkomensafhankelijk huurbeleid zijn in de waardering 
van het vastgoed en eigen  vermogen ingerekend en in de jaarrekening 2012 tot 
uitdrukking gebracht. Het effect van de verhuurdersheffing op de bedrijfswaarde is 
zoals hierboven aangehaald € 8,- miljoen en het effect van het inkomensafhankelijk 
huurbeleid is € 6,2,- miljoen. 
Met de saneringsheffing voor de bedrijfswaarde bepaling geen rekening gehouden.. 
Deze is echter in de meerjarenraming wel opgenomen. In de beoordeling van de 
kengetallen is hier dus wel rekening mee gehouden. 
 
In onderstaande tabel is een en ander conform de verslagleggingsregels 
weergegeven: 
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 2013 2014 2015 2016 2017 
Jaarresultaat voor belastingen (op 
kasstroombasis) 1.454 -1224 1.198

 
3.112 1.841

Eigen Vermogen 25.617 21.676 20.808 21.801 21.471
Balanstotaal 83.144 81.380 80.944 81.620 78.356
Solvabiliteit 31,22 27,00 26,06 27,07 27,79
Gemiddelde rentelast leningen o/g 4,36 4,44 4,50 4,51 4,51
Operationele kasstromen 1.137 1.387 1.124 1.122 1.051
Aflossingsfictie 2% (in bedragen) 1.100 1.084 1.129 1.116 1.080
Aflossingsfictie in % 2,64 2,45 1,93 1,96 1,90
Rentelasten 2.475 2.364 2.368 2.336 2.257
Rentedekkingsgraad (in %) 1,59 0,48 1,51 2,33 1,82

  
 
Opgemerkt wordt dat in een aantal jaren de aflossingsfictie en de ICR niet voldoen 
aan de normering, echter bij bepaling van het vijf-jaars gemiddelde komen deze ruim 
boven de gestelde normering 
Voor de aflossingsfictie geldt een gemiddelde van: 2,17 en 
voor de ICR (rentedekkingsgraad) een gemiddelde van : 1,54 
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6.2 Kerngegevens 
Kasstroomoverzicht 2012 
(volgens de directe methode). 

 

 
 
  

Overzicht kasstromen 2012

31-dec 31-dec

Saldo begin periode 5.571.314                   5.998.316                   

Inkomsten

Huren  (verhoging overeenkomstig nieuwe beleid ; tenm 6.862.486                   6.771.860                   

Vergoedingen 33.687                         95.074                         

Ontvangsten projecten 3.255.991                   7.098.372                   

Geldlening o/g (herfinanciering bestaande geldleningen) 700.000                       

Geldleningen o/g financiering nieuwbouw 1.100.000                   -                                    

Subsidies Overheid Centrumplan

Verkoop Commerciëel bezit -                                    350.000                       

Rente baten 132.108                       -                                    

Opbrengst verkopen reguliere huurwoningen 1.851.880                   1.113.087                   

Overige baten /vergoedingen 48.030                         207.728                       

Totaal Inkomsten 13.284.182                 16.336.121                 

Uitgaven

Rente geldleningen 2.405.626                   2.525.255                   

Aflossing geldleningen 1.839.205                   2.251.744                   

Aflossing RekCrt.krediet BNG (aflossing vóór 1 juli 2015)

Salarissen 496.129                       506.847                       

Soc.verz.pr. & pensioenen 115.310                       81.385                         

Pensioenlasten 150.286                       124.410                       

Dagelijks Onderhoud 601.049                       557.178                       

Planmatig / grootonderhoud 689.648                       424.030                       

Uitgaven Nieuwbouw 4.370.078                   8.958.152                   

Centrumplan algemeen & onvoorzien -                                    -                                    

Belastingen (incl. BTW huurwoningen) 543.215                       486.520                       

Beheerskosten 177.601                       168.172                       

Gemeentelijke voorfinanciering (terug betaling in vier jaar)

Verzekeringen 36.732                         44.381                         -                                    

Contributies 11.023                         10.883                         

Overige bedrijfslasten 330.980                       359.763                       

Aankoop kantoormiddelen /inventaris 12.690                         -                                    

Nagekomen lasten 505.236                       110.617                       

Mutatie vorderingen en crediteuren 323.984                       85.646                         

betaalde rente RC/ disagio geldlening 6.444                           -                                    

Centraal Fonds Saneringsheffing / huurtoeslagheffing et 21.906                         68.140                         

Totaal Uitgaven 12.637.142                 16.763.123                 

Saldi inkomsten en uitgaven 647.040 0 -427.002 

Saldo eind periode 6.218.354 0 5.571.314

20112012
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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 
een kwaliteitsslag qua processen en besluiten gemaakt. Middels o.a. fasen 
rapportages 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 fasen rapportages 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. In 
het bijzonder de realisatie van het Centrumplan Kerkdriel geeft aanleiding 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 €. 664,66. 
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 2012 is de huurverhoging uitgekomen op gemiddeld 1,3 %. 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 over 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 2012 bedroeg 0,35 % tegenover 0,76 % vorig boekjaar. 
Wanneer de éénmaandsachterstand (zogenaamde slepers) buiten beschouwing 
wordt gelaten, is dit percentage 0,27 %. 
 
Woningontruimingen wegens huurachterstand hebben in 2012 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, wat 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; 
 
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. 
 
Voor twee winkelpanden in het centrum van Kerkdriel is besloten de huurprijs naar 
beneden (marktconform) bij te stellen. 
 
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. Het huurcontract met deze winkel is per 01-01-2103 met een nieuwe 
(supermarkt) exploitant opnieuw afgesloten. 
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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 multifunctioneel 
centrum De Kreek.  
Afspraken met betrekking tot bezetting en 
gebruik zijn onder meer gemaakt met: 

 gemeente Maasdriel; 
 stichting BrabantZorg; 
 stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk; 
 openbare bibliotheek Rivierenland; 
 openbare basisschool De Meidoorn; 
 R.K. basisschool Mgr. Zwijsenschool; 
 oranjecomité;  
 wereldwinkel; 
 biljartvereniging De Piepers; 
 toneelvereniging; 
 mindervalidensoos; 
 Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland; 
 overige participerende partijen.  
 

Ten behoeve van de aansturing en exploitatie 
van het Kulturhus is door Brabant Zorg een 
manager aangesteld. Deze stichting  
BrabantZorg, trekt de kar in deze.  
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 de Programmaraad van het Kulturhus.. 
 
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. 
Vanaf 2013 zal het Kulturhus onder de verantwoordelijkheid van de zorgstichting 
(BrabantZorg) verder gaan. 
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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 de volgende onderwerpen 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. BrabantZorg heeft ten behoeve van de huur 
van het Verpleeg- en verzorgingsdeel een huurcontract met WSM afgesloten voor de 
duur van 33 jaar.  
De infrastructuur rondom het gebouw, evenals de tuin is 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. Eind 2012 zijn er 
met BrabantZorg bindende afspraken gemaakt over de huur en 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. De taken van deze 
commissies zullen door de volledige RvC worden opgepakt. Er worden dus 
geen afzonderlijke commissies ingesteld. 

Gedurende 2011 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. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat 
wordt gehandeld overeenkomstig het vastgestelde beleid van WSM. 
 
2. Organisatieschema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Raad van Commissarissen (RvC)  
De RvC bestaat uit vier 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 2012 invulling is gegeven.  
  



JAARVERSLAG WONINGSTICHTING MAASDRIEL 2012 

37 

 
 
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, tot 31 december 2012, 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 2011 is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen met betrekking tot de 
bestuurders zoals bedoeld in 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 2012 geen wijzigingen. Op 31 december 
2012 had WSM 9 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 
J. Coset Medewerker technische dienst dagelijks  
   onderhoud 
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. 
 
 
 
  



JAARVERSLAG WONINGSTICHTING MAASDRIEL 2012 

39 

 
 
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 uit 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 2012 plaatsgevonden door 
middel van diverse vormen van overleg op beider initiatief. Met de corporaties vindt 
in het werkgebied 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. Nieuwe 
prestatieafspraken worden gezamenlijk met de gemeentes gemaakt. Medio 2012 zijn 
deze door betrokken partijen ondertekend. 
 
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 en van kracht 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 2011 zijn geen meldingen 
gedaan;  

 een systeem van periodiek monitoring en rapportering.  
 
 

 
 
   



JAARVERSLAG WONINGSTICHTING MAASDRIEL 2012 

42 

 
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 RvC als auditcommissie maken (vanaf 2011) ieder ten minste 
eenmaal 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 heeft voor het eerst plaatsgevonden in 2012. Een en ander heeft 
niet geleid tot wijziging van eerder ingezet beleid in deze of wijziging van 
standpunten. 
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 niet 
afzonderlijk zullen worden ingesteld, doch dat de gehele RvC die taken als geheel op 
zich zal nemen. 
 
De bestuurlijke organisatie van WSM is in 2012 ter discussie gekomen, binnen het 
bestuur en de RvC. Een mogelijke overgang naar een zgn. tweelagen structuur is 
aan de orde gesteld.  Medio 2013 zal hierover een definitieve beslissing worden 
genomen. 
 
Op de planning voor 2014 staat opnieuw de visitatie van WSM. 
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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 bij 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,  
 het / de door haar goedgekeurde beleid / 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.  
Gedurende 2012 hebben er verschillende gecombineerde vergaderingen 
plaatsgevonden. 
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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; 
 overleg met externe deskundigen, 
 informatie van VTW en Aedes.  

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

 jaarverslag;  
 jaarrekening; 
 de waardering van het in exploitatie zijnde bezit (a.h.v. RJ 645)  
 begroting;  
 de kwartaalrapportages; 
 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 dossier staatssteun (DAEB en niet-DAEB) en de regels en gevolgen rond 

het woonruimteverdeelsysteem daaruit; 
 de bestuurlijke structuur van WSM (drielagen versus tweelagen structuur). 
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ONAFHANKELIJKHEID  
 
De Raad van Commissarissen waakt ervoor dat haar leden onafhankelijk zijn in de 
zin van de in de Governancecode Woningcorporaties bepaling III 2.2 aangeduide 
criteria.  
In het 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 
geconformeerd. In september 2010 is een integriteitsenquête uitgevoerd. In het 
derde kwartaal van 2011 is het resultaat hiervan, bedrijfsbreed (d.w.z. met alle 
medewerkers, bestuurders en leden van de RvC) besproken.  
 
In 2012 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 per 31 december 2012 uit 4 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 
2012 niet herijkt. Wel is een start gemaakt met de omvorming van de bestuurlijke 
organisatiestructuur aan te passen. Met ingang van 1 januari 2014 zal WSM mogelijk 
een tweelagen structuur kennen. De voorbereidingen voor een overgangsraad zijn in 
2012 reeds gestart. Alle leden, hetgeen ook geldt voor de leden van het bestuur, zijn 
aftredend per 31 december 2013. 
 
In 2012 heeft de Raad van Commissarissen geconstateerd dat er gelet op de 
vigerende regelgeving (de grootte van de corporatie en het aantal leden van bestuur 
en RVC) geen verplichting bestaat een audit- of remuneratiecommissie in te stellen. 
Gelet op de grootte van de huidige organisatie en de voorgenomen structuurwijziging 
is daarom besloten om geen van beide commissies in te stellen, doch deze taak als 
gehele RvC op zich te nemen. 
 
 
EXTERNE ACCOUNTANT / AUDITCOMMISSIE  
Een auditcommissie is zoals hierboven aangehaald 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. 
  



JAARVERSLAG WONINGSTICHTING MAASDRIEL 2012 

46 

 
Bijlage I:    
Samenstelling Raad van Commissarissen  
Per 31 december 2012 was de Raad van Commissarissen van WSM als volgt 
samengesteld:  
 
Voorzitter: 
Dhr. P.S.M. Verhoeven, geboren 18-11-1955, sinds 01-03-1999 deel uitmakende van 
de RvC, belastingambtenaar, geen nevenfuncties; 
Aftredend (formeel) per 1 maart 2015. 
 
Plaatsvervangend voorzitter: 
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 (formeel) per 1 februari 2016. 
 
De leden: 
Dhr. J. Deneer, geboren 19-04-1950, sinds 01-12-1994 deel uitmakende van de 
RvC, voormalig HRM medewerker, nu met flex-pensioen, geen nevenfuncties; 
Aftredend (formeel) per 1 december 2014. 
 
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 (formeel) per 1 februari 2016. 
 
 
 
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. Gelet op het voornemen tot 
structuurwijziging is elk lid, indien hierover in 2013 definitieve besluitvorming 
plaatsvindt, per 31 december 2013 aftredend. 
 
In het eerste kwartaal van 2012 is de heer P. Verhoeven binnen de Raad van 
Commissarissen tot voorzitter benoemd en de heer W. Aarts is benoemd tot vice-/ 
plaatsvervangend voorzitter. 
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Bijlage  II  
Honorering bestuur en commissarissen  
 
HONORERING BESTUUR  
Over 2012 heeft het bestuur de volgende beloning ontvangen:  
Naam:     Functie           
Jaarvergoeding 
F.H. Nendels voorzitter €   7.918,-- 
J.J.J. van Doornmaal penningmeester / secretaris €   7.918,-- 
J. van Wessel bestuurslid €   3.695,-- 
A.A.M. van Oers-van den Oord bestuurslid €   3.695,-- 
H.A.J. Verhoeven-van den Berk bestuurslid €   3.695,-- 

Totaal uitbetaalde vergoeding  € 26.921,-- 

 
Vanaf 31 december 2012 maakt dhr. Jan van Wessel geen deel meer uit van het 
bestuur van WSM. 
 
 
HONORERING RAAD VAN COMMISSARISSEN  
De honorering van de Raad van Commissarissen geschiedt in overeenstemming met 
de richtlijnen zoals vastgesteld binnen de corporate governance (Aedescode) en de 
adviezen van de VTW.  
Over 2012 heeft het Raad van Commissarissen de volgende (gebruteerde) beloning 
ontvangen:  
Naam:     Functie           
Jaarvergoeding 
P.S.M. Verhoeven voorzitter €   4.055,-- 
W. Aarts vice-voorzitter €   3.695,-- 
J. Deneer lid €   3.695,-- 
C. Leenders lid €   3.695,-- 

Totaal bruto vergoeding  € 15.141,-- 

 

 
Peter Verhoeven, voorzitter RVC. 
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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 over het jaar 
2012. 
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. 
______ 2013 
 
Namens het bestuur: 
 
 
 
 
_____________________________________ 
F.H. Nendels, voorzitter 
 
 
Namens de Raad van Commissarissen 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
P. Verhoeven, voorzitter. 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 

2012
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KENGETALLEN
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal verhuureenheden

Woningen in exploitatie 918 918 964 984 985 965

Panden maatschappelijk bezit 72 73 73 73

Garages 24 24 24 30 30 30

Winkel/kantoor 7 7 9 9 11 10

Totaal verhuureenheden 949 949 1069 1096 1099 1078

Waarvan hypothecair bezwaard 0 0 0 0 0 1

In het boekjaar:

gekocht 0 0 0 0 0 0

verkocht 3 3 15 20 7 9

gesloopt 6 0 0 0 0 10

opgeleverd nieuwbouw 0 0 135 38 5 0

in aanbouw 10 64 45 21 0 6

Verzekerde herbouwwaarde (x  € 1.000) 89.316 87.437 119.219 120.576 126.657 126.524

Totale personeelsbezetting  

Directie 1 1 1 1 1 1

Administratief 4 4 4 4 4 4

Technisch (niet uitvoerend) 3 3 3 3 4 4

Totaal personeel (voltijds) 8 8 8 8 9 9

Verhuur en incasso

Verhuringen 45 45 139 65 44 47

Huurtoeslag/Huurmatigingen 256 238 282 215 213 213

Leegstaande woningen (> 3 maanden) 0 0 0 0 0

Goedkope woningen (<  €  357,37)) 101 125 125 84 67 54

Betaalbare woningen (€  357,37- € 548,18) 796 773 819 839 842 816

Dure woningen (> € 548,18 - €. 652,52) 18 20 20 49 63 79

geliberaliseerd (Niet-DAEB)  (> € 652,52) 11 11 13 16

Huurachterstand in % 0,5 0,58 0,35 0,39 0,76 0,30

Huurderving in % 0,44 0,31 0,70 0,20 0,12 0,16

Continuïteit

Liquiditeit (current ratio) 1,90 2,75 2,59 2,04 2,80 1,22

Solvabiliteit 27,60 22,18 22,38 26,66 31,03 30,31

Rentabiliteit eigen vermogen ( REV ) 18,00 -4,26 21,32 21,05 16,79 0,19

Rentabiliteit totaal vermogen ( RTV ) 4,94 2,75 3,93 4,6 4,20 0,06

Kwaliteit woningbezit 

Niet cyclisch onderhoud VE in euro 532 264 313 399 424 601

Cyclisch onderhoud VE in euro 365 392 426 483 557 552

Incidenteel onderhoud per VE in euro 0 0 0 0 0

Niet aktiveerbare uitgaven in euro

groot onderhoud per VE in euro 478 506 131 128 126 241

Balans & Winst- en Verliesrekening 

Eigen vermogen per VE in euro 16.465 15.991 17.222 20304 23.480 24.239

Salarissen en soc. lasten per VE in euro 539 496 479 519 713 567

Jaarresultaat per VE in euro 1.481 -474 3.026 3506 3.176 -8.876
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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 2011 zijn er 6 woningen verkocht, d.w.z. dat verwacht wordt dat t/m 2014 nog 10 woningen 

worden verkocht.

Verwachte verkoopopbrengst 1.800.000€             

De bijbehorende boekwaarde 400.000€                 

Te maken verkoopkosten 40.000€                   

Te verwachten boekwinst 1.360.000€             

Bedrijfswaarde: 2012 2011

Specificatie:

Bedrijfswaarde sociaal vastgoed in exploitatie 70.248.617€            70.282.173€          

Bedrijfswaarde commercieel vastgoed in exploitatie 7.065.273€              7.141.600€             

Rentabiliteitswaarde correctie leningen ‐€                           6.740.152€             

77.313.890€            84.163.925€          

Ontwikkeling van de bedrijfswaarde:

De bedrijfswaarde in het verslagjaar is afgenomen met een bedrag van: 6.850.035‐€             

Toelichting mutaties:

Autonome ontwikkeling

vrijval kasstromen 4.755.950‐€                                      

effect één jaar opschuiven 3.679.265€                                      

1.076.685‐€             

Voorraadmutaties

verkoop (6 woningen) 1.697.871‐€                                      

latentie toekomstige verkopen 3.225.405€                                      

‐€                                                    1.527.534€             

Parameterwijzigingen

Wijzigingen voorgaande jaren ‐€                                                   

levensduur ‐€                                                   

huurstijging 7.418.320€                                      

onderhoudskostenstijging 2.489.996€                                      

inflatie /lastenstijging 2.597.421€                                      

discontovoet 6.397.804€                                      

18.903.541€           

Niveauwijzigingen:

huren 1.111.401‐€                                      

onderhoudsuitgaven 6.415.702‐€                                      

overige exploitatieuitgaven 3.311.885‐€                                      

betaalbaarheidsheffing 8.007.016‐€                                      

restwaarde 605.688‐€                                          

overig  12.581‐€                                            

19.464.273‐€           

Rentabiliteitswaardecorrectie:

autonome ontwikkelingen 6.740.152‐€                                      

wijzigingen in lopende leningen ‐€                                                   

nieuwe leningen ‐€                                                   

6.740.152‐€             

6.850.035‐€             
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Accountantsverklaring en toelichting  

 

Wordt later aan u digitaal toegezonden. 
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