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Naar het volgende project
Ook in 2013 is weer hard gewerkt aan het Centrumplan 

Kerkdriel. De bouwactiviteiten in het centrum bereiken 

in 2014 hun hoogtepunt, waarna ze geleidelijk in omvang 

zullen afnemen. Het nieuwe hart van Kerkdriel wordt 

steeds concreter en zichtbaarder. Jong en oud zal straks 

genieten van de aantrekkelijke woon- en leefomgeving. We 

zijn er trots op dat we als zelfstandige kleine corporatie dit 

belangrijke project tot stand brengen.

Wat komt er na het Centrumplan? Om optimaal in te 

spelen op de behoeften van woningzoekenden in ons 

werkgebied, moeten we nieuwe woningen blijven bouwen. 

In goed overleg met de gemeente Maasdriel oriënteren we 

ons dan ook op geschikte mogelijkheden. Dat heeft echter 

nog niet geresulteerd in concrete nieuwbouwplannen. 

We maken dus even pas op de plaats. Dat komt ook goed 

uit, want het Centrumplan – het grootste project in de 

geschiedenis van Woningstichting Maasdriel – heeft 

financieel een behoorlijke impact. Uit de leningen die 

we voor de financiering van het project zijn aangegaan, 

vloeien forse rentelasten voort. Uiteraard hebben we 

deze verplichtingen ingecalculeerd, maar ze leggen wel 

beperkingen op aan onze investeringsruimte. Daarnaast 

hebben we te maken met 

de verhuurdersheffing 

die de kasstromen onder 

druk zet. 

Pas op de plaats maken 

betekent natuurlijk niet 

dat we stilzitten. Al zijn 

er nog geen concrete 

nieuwe plannen, we 

blijven vooruitkijken. Ondertussen creëren we ruimte voor 

nieuwe investeringen. Zo maken we in 2014 een begin met 

de aflossing van lopende geldleningen. Waar dat mogelijk 

is, gaan we nog kostenefficiënter werken. De overgang 

naar de tweelagenstructuur maakt onze organisatie 

bovendien nog slagvaardiger. We bereiden ons voor op 

een nieuwe fase met nieuwe uitdagingen!

F.H. Nendels

Voorzitter bestuur van

Woningstichting Maasdriel

Voorwoord
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Woonoplossingen met toekomst

Goede woningen, een leefbare woonomgeving, een sociaal rechtvaardig 
toewijzings- en verhuurbeleid en een goede communicatie met de huurders. 
Met deze en andere middelen werkt Woningstichting Maasdriel aan het 
realiseren van haar hoofddoelstelling: als organisatie voor volkshuisvesting 
eigentijdse oplossingen aandragen voor betaalbaar wonen.

Werkgebied
Binnen de gemeente Maasdriel zijn twee corporaties 

werkzaam: Woningstichting Maasdriel en Woonstichting 

De Kernen (voorheen Woningstichting De Vijf 

Gemeenten). Wij richten ons op de kerkdorpen Kerkdriel, 

Velddriel, Hoenzadriel en Alem. 

In de gemeenschap
Wij staan met beide benen in de gemeenschap. 

Met collega-corporaties De Kernen en Woonlinie 

(Zaltbommel) en de gemeente Maasdriel en Zaltbommel 

hebben we prestatieafspraken gemaakt, die in 2012 

opnieuw zijn vastgelegd in een prestatieovereenkomst. 

Met de nieuwe prestatieafspraken is het commitment van 

alle partijen verder versterkt.

Duurzaam bouwen staat bij ons hoog op de agenda; de 

noodzaak daarvan brengen wij ook onder de aandacht 

van particuliere bouwers.

Verkoop van huurwoningen
In 2013 hebben wij achttien huurwoningen verkocht. De 

opbrengsten hiervan zijn gebruikt voor financiering van 

het onrendabele gedeelte van het Centrumplan. 

Activiteitenprogramma
Het activiteitenprogramma voor het jaar 2014 is vóór 

1 december 2013 aangeboden aan het College van 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente 

Maasdriel. Ook de Huurdersvereniging Bommelerwaard 

heeft van dit programma kennisgenomen.

Wat willen wij de komende jaren doen?
• Betaalbare huur- en koopwoningen bouwen.

• De huurontwikkeling afstemmen op de lokale 

marktsituatie.

• De doorstroming op gang houden door de bouw van 

koopwoningen en huurwoningen in het betaalbare 

segment.

• Specifieke aandacht schenken aan de huisvesting van 

ouderen, jongeren en gehandicapten.

• Werken volgens een intern en extern milieubeleidsplan 

en volgens een arbobeleidsplan.

http://www.woningstichtingmaasdriel.nl
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Met oog voor persoonlijke 
woonwensen én voor het milieu 
bouwen wij voortdurend aan 
een eigentijdse woningvoorraad. 
Een voorraad die wij met zorg 
onderhouden op basis van het 
meerjarenonderhoudsplan.

Centrumplan Kerkdriel

Tweede fase

De eerste bouwstroom van de tweede fase 

van het Centrumplan is begin 2013 afgesloten 

met de oplevering van de commerciële ruimte 

aan het Mgr. Zwijsenplein 18 aan de HEMA. 

Op deze winkel zijn zes huurappartementen 

gebouwd, die in maart 2013 zijn opgeleverd. 

Onder de winkel is het eerste deel van de 

grote parkeergarage gerealiseerd.

De tweede bouwstroom van de 

tweede fase is het ingrijpendste 

deel van het Centrumplan. Het 

centrum verandert hierdoor tijdelijk in 

de grootste bouwput uit de geschiedenis 

van Kerkdriel. Bouwbedrijf Pennings 

uit Rosmalen bouwt in dit project 

commerciële ruimten op het maaiveld, met 

daarboven 32 huurappartementen en 10 

koopappartementen. De supermarkt en de 

winkels die nu nog in het winkelcentrum 

Julianastraat zijn gevestigd, verhuizen naar 

de nieuwe commerciële ruimten. Onder het 

complex komt het tweede deel van de al 

genoemde parkeergarage. Wanneer dit klaar 

is, wordt de hele parkeergarage opengesteld 

voor het publiek.

Derde fase

Op de locatie Juliana/Kerkstraat bevindt 

zich nu nog een winkelcentrum. Nadat de 

winkelvoorzieningen zijn verhuisd, zullen hier 

grondgebonden woningen worden gebouwd. 

Hiervoor is een projectteam gevormd; ook is 

al een bouwwijze gekozen.

Onderhouden en vernieuwen

http://www.woningstichtingmaasdriel.nl
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Het pand Mgr. Zwijsenplein 32, een 

gemeentelijk monument, wordt in 2014 

gerenoveerd. Op de benedenverdieping 

worden twee commerciële ruimten 

gerealiseerd. Op de eerste en tweede 

verdieping komen drie studio’s 

(huurappartementen).

Alem, terrein den Teuling
Woningbouw in Alem is lastig vanwege de 

vele hindercirkels in deze gemeenschap. 

Sanering van een varkenshouderij bood 

de kans voor nieuwbouw, waarover 

Woningstichting Maasdriel afspraken 

maakte met de Provincie Gelderland, de 

gemeente Maasdriel en Woonstichting 

De Kernen, die het kleinschalige project 

realiseerde. Woningstichting Maasdriel 

heeft per 1 juli 2013 zes grondgebonden 

woningen van Woonstichting De Kernen 

gekocht, die per diezelfde datum zijn 

verhuurd.

Overige plannen/projecten 
In het project Empelenhof (Hoorzik/

Kloosterstraat te Kerkdriel) werden 

in 2012 35 grondgebonden woningen 

gerealiseerd. De 14 geplande 

appartementen worden omgezet naar 

grondgebonden huurwoningen, die 

waarschijnlijk in 2016 zullen worden 

gebouwd. 

Aan het Centrumplan wordt de komende 

jaren nog intensief gewerkt. Ondertussen 

oriënteren we ons op nieuwe projecten. 

Aan de Bussenerweg hebben we 

bijvoorbeeld een geschikte locatie voor 

een nieuwbouwproject van behoorlijke 

omvang. 

Woningaanpassingen
In 2013 werden in het kader van de Wmo 

(Wet maatschappelijke ondersteuning) 

14 woningen

aangepast.

http://www.woningstichtingmaasdriel.nl
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Voor het toewijzen van  
woningen heeft Woningstichting 
Maasdriel, samen met 
Woonlinie en De Kernen, 
jarenlang gebruikgemaakt van 
een woningverdeelsysteem 
voor de Bommelerwaard. 
In 2013 is toegewerkt naar 
aansluiting bij Woongaard: het 
woningverdeelsysteem voor 
de regio’s Alblasserwaard-
Vijfherenlanden, Bommelerwaard, 
Land van Heusden en 
Rivierenland.

Woningaanbod
Het woningaanbod in 2013 (42) was erg laag: lager nog dan 

in 2012 (47) en 2011 (44). Er was in 2013 geen sprake van 

leegstand of dreigende leegstand. De doorstroming op 

de markt voor huurwoningen verloopt echter moeizamer 

dan ooit. Mensen verhuizen 

nauwelijks, wat een gevolg is van 

de ‘Tijdelijke regeling Diensten 

van Algemeen en Economisch 

Belang Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting’ van 3 

november 2010. Conform deze per 1 januari 2011 van kracht 

geworden regeling mochten we in 2013 wooneenheden 

met een huurprijs lager dan € 699,07 uitsluitend toewijzen 

aan huishoudens met een belastbaar inkomen van 

€ 34.085,- en lager. De doorstroming wordt verder negatief 

beïnvloed door de bezuinigingen op de ouderenzorg en 

de verhuurdersheffing. De bezuinigingen leiden ertoe dat 

ouderen langer thuis blijven wonen. De verhuurdersheffing 

heeft tot gevolg dat de investeringsruimte voor nieuwbouw 

verder afneemt. 

42 woningen
In 2013 werden 42 woningen van de

volgende typen aangeboden:

• eengezinswoningen met 3 of meer slaapkamers;

• woningen met 2 slaapkamers;

• seniorenwoningen;

• seniorenappartementen;

• appartementen zonder lift.

Nieuwe afspraken
Het woningverdeelsysteem heeft tot en met 2012 naar 

tevredenheid gefunctioneerd. Door de al genoemde 

‘Tijdelijke regeling’ is het echter 

onder druk komen te staan. De 

groep huishoudens met een 

inkomen tussen € 34.085,- 

(peil 2013) en € 43.602,- (peil 

2013) dreigt uit de boot 

te vallen. Om deze groep 

te kunnen blijven huisvesten, 

hebben woningcorporaties De Kernen, 

Woonlinie en Woningstichting Maasdriel en 

de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel nadere afspraken 

gemaakt over het toewijzingsbeleid.

Samen met de genoemde collega-corporaties 

hebben we ook gewerkt aan herstructurering van het 

woningverdeelsysteem. Dit heeft geleid tot aansluiting bij 

Woongaard, het nieuwe woningverdeelsysteem voor het 

gebied dat wordt gevormd door de regio’s Alblasserwaard-

Vijfherenlanden, Bommelerwaard, Land van Heusden en 

Rivierenland. Dit woningverdeelsysteem is opgezet door 

zestien corporaties die in deze regio’s actief zijn. Woongaard 

is op 2 juni 2014 van start gegaan en biedt voordelen voor 

zowel de corporaties als de huurders. Woningstichting 

Maasdriel en de andere corporaties besparen kosten. 

Huurders krijgen toegang tot een groter woningaanbod dat 

meer keuze biedt.

Huurtoeslag
Over het tijdvak 2012/2013 is aan 213 huurders middels 

huurmatiging een toeslag toegekend. Vanaf december 

2013 gelden nieuwe regels. De belastingdienst maakt de 

huurtoeslag niet meer over naar de woningcorporaties, 

maar rechtstreeks naar de huurders.

Wij gaan 
 verhuizen!

Verhuurd

http://www.woningstichtingmaasdriel.nl
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Woningstichting Maasdriel stelt de huurder centraal en 
wil zo goed mogelijk aansluiten bij ieders woonwensen. 
Daarom vinden we het belangrijk om huurders zo veel 
mogelijk te betrekken bij beheer en beleid.

Sinds 1996 werkt Woningstichting Maasdriel samen met de 

Huurdersvereniging Bommelerwaard.

In een overeenkomst hebben beide partijen vastgelegd dat het 

bewonersoverleg moet voldoen aan de eisen van het Besluit Beheer 

Sociale Huursector. De Huurdersvereniging Bommelerwaard werkt 

ook samen met Woonlinie uit Zaltbommel en Woonstichting De 

Kernen uit Hedel.

Financiering
De activiteiten van de huurdersvereniging kosten geld. 

Daarom betaalt Woningstichting Maasdriel, net als de andere 

corporaties, ieder jaar een bepaald bedrag per woning aan de 

Huurdersvereniging Bommelerwaard.

Overleg
In 2013 hebben de Huurdersvereniging Bommelerwaard en 

Woningstichting Maasdriel een keer vergaderd. Daarbij zijn onder 

meer de volgende zaken besproken:

• het huurbeleid;

• de jaarstukken en de begroting;

• gevolgen van de invoering van de Vpb-verplichting;

• de nieuwbouwprojecten;

• situaties in de woon- en leefomgeving;

• het beleid bij huurachterstanden en woningontruimingen;

• de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De klachtencommissie
Woningstichting Maasdriel neemt huurders serieus. Ook als er 

klachten zijn. We doen ons uiterste best om problemen op te 

lossen én te voorkomen. Komen een huurder en wij er samen niet 

uit, dan kan de huurder terecht bij een onafhankelijke regionale 

klachtencommissie. Geen van onze huurders heeft in 2013 een 

klacht ingediend bij de commissie.

Daarnaast is er een commissie die 

uitsluitend klachten met betrekking tot de 

woonruimteverdeling in

Bommelerwaards verband behandelt. 

Vanuit de Bommelerwaard zijn bij 

deze commissie in 2013 geen klachten 

ingediend.

Betrokken blijven

http://www.woningstichtingmaasdriel.nl
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Woningstichting Maasdriel heeft geen winstoogmerk, maar moet 
uiteraard wel financieel gezond blijven. We sloten 2013 af met een 
negatief resultaat. Voor de komende jaren houden we rekening met 
extra financiële verplichtingen ten gevolge van de verhuurdersheffing 
en de saneringsheffing. Woningstichting Maasdriel blijft echter een 
financieel gezonde corporatie die in staat is klanten hoogwaardige 
diensten te bieden.

Negatief jaarresultaat
De begroting van 2013 ging uit van een negatief 

jaarresultaat van -/- € 512.501,-. In werkelijkheid 

viel het resultaat, vóór belasting, ongunstiger 

uit: -/- € 1.515.958,-. Dit verschil is in hoofdzaak 

toe te schrijven aan drie factoren: de lagere 

rente opbrengsten als gevolg van het inzakken 

van de geldmarkt, de post nog te betalen ven-

nootschapsbelasting (€ 388.000,-) die niet was 

begroot en de 

bedrijfslasten die 

€ 464.000,- hoger 

waren dan begroot. 

De hogere bedrijfslasten zijn hoofdzakelijk toe 

te schrijven aan de post waardevermindering 

(onrendabele top), waarin toekomstige ver-

plichtingen zijn opgenomen. Deze post was (als 

gevolg van gewijzigd programma) € 2.565.450,- 

hoger dan begroot. Daartegenover stonden 

lagere uitgaven aan onderhoud, loon- en 

salariskosten en overige lasten; ook hoefde 

er niet te worden afgeschreven op onder-

handen werk.

Het deel van het negatieve resultaat dat was 

ingecalculeerd, wordt voor een belangrijk 

deel veroorzaakt doordat we, conform richtlijn 

RJ 645 van het Centraal Fonds Huisvesting, het 

onroerend goed sinds 2012 anders waarderen. 

Het niet-commerciële bezit (DAEB-bezit) wordt 

gewaardeerd volgens bedrijfswaardeberekenin-

gen, terwijl het commerciële bezit (niet-DAEB-

bezit) wordt gewaardeerd tegen getaxeerde 

of berekende waarde. Deze waarderingsregels 

leiden tot lagere uitkomsten dan de waardering 

op basis van historische kostprijs die tot 2012 

gebruikelijk was. Een andere factor die het resul-

taat negatief beïnvloedt, is de in 2012 ingevoerde 

wijze van afschrijven. Van een annuïtair systeem 

zijn we overgegaan op een lineair systeem, waar-

bij de lasten gelijkelijk worden verdeeld over de 

hele exploitatieperiode. Ook in 2013 resulteerde 

dit in relatief hoge afschrijvingslasten.

Onrendabele top
Landelijk wordt gemiddeld zo’n € 25.000,- als 

onrendabele top per woning afgeboekt en ten 

laste van de bedrijfsreserve gebracht. Voor de 

nog te realiseren huurappartementen in het 

Centrumplan (tweede fase, tweede bouwstroom) 

is in 2012 € 1.250.000,- toegevoegd aan de voor-

ziening onrendabele investeringen. Het verlies 

van € 5.000.000,- op het totale Centrumplan is 

in 2012 ten laste gebracht van de voorziening 

Centrumplan.

Financiering Centrumplan
Ter financiering van het onrendabele gedeelte 

van het Centrumplan zijn in 2012 achttien huur-

woningen verkocht aan de zittende huurders. Met 

de gemeente Maasdriel zijn afspraken gemaakt 

over de financiering van planonderdelen. In 2013 

heeft Woningstichting Maasdriel bovendien 

een borgingsafspraak met het Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw (WSW) gemaakt. Ondanks 

zijn restrictieve beleid heeft het WSW borging 

toegezegd tot een bedrag van € 2.000.000,- dat 

we in 2014 willen lenen voor de financiering van 

de 32 huurappartementen in het Centrumplan. 

Tijdens de uitvoering van het project blijft de sol-

vabiliteit van Woningstichting Maasdriel gewaar-

borgd, zodat we ook in de toekomst goede en 

betaalbare huisvesting aan onze doelgroepen 

kunnen bieden.

Gezonde basis
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Woningstichting 
Maasdriel bouwt 
verder: door 
verantwoord te 
investeren in het 
woningbezit én door te 
werken aan het welzijn 
van de huurders.

Risicomanagement
Woningstichting Maasdriel is een kleine corporatie die grote 

projecten uitvoert. Effectief risicomanagement is daarvoor 

vereist. Met ons risicomanagementsysteem maken we de diverse 

projectfasen zichtbaar, zodat we tijdig goed onderbouwde 

beslissingen kunnen 

nemen. In de 

kwartaalrapportages 

volgen we 

de kasstromen op de voet. Op basis van de fasen- en 

kwartaalrapportages bepalen we de financieringsbehoefte. 

Voor huurwoningen kunnen corporaties in beginsel tegen 

een relatief laag rentepercentage onderhandse leningen met 

borgstelling van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

(WSW) afsluiten. Verkrijgen van borgstelling bij het WSW is 

voor corporaties op dit moment echter lastig. Daarom zoekt 

Woningstichting Maasdriel voor nieuwbouwprojecten ook naar 

alternatieve financieringsvormen (niet WSW-geborgde leningen). 

Investeren in nieuwbouw
Voor de investeringen in nieuwbouw sluit Woningstichting 

Maasdriel veelal onderhandse leningen af onder borgstelling 

van het WSW. Om het renterisico te beheersen, streven we een 

goede spreiding in de leningenportefeuille na. Interne financiering 

heeft in principe de voorkeur. Voor de financiering van 

woonzorgcentrum De Leyenstein is een lening afgesloten op 

basis van een looptijd van veertig jaar.

Huurprijsbeleid
Wij vinden dat de huren van de woningen niet sterker moeten 

stijgen dan strikt noodzakelijk is: de woningen moeten immers 

bereikbaar blijven voor onze klanten. Daarom 

streven wij ernaar om nieuwbouw te 

realiseren onder het prijsniveau waaronder 

huurtoeslag mogelijk is. In 2013 was 

de huurverhoging gemiddeld 4,25%. 

Over de jaarlijkse huurverhoging heeft 

overleg en afstemming plaatsgevonden met 

Woonlinie, Woonstichting De Kernen en de 

huurdersvereniging. 

Tegen de huurverhoging hebben 22 huurders bezwaar 

aangetekend. In 9 gevallen zijn de huurders in het gelijk gesteld 

en is de huurverhoging aangepast. In 2 gevallen hebben huurders 

bezwaar aangetekend omdat zij stellen dat de inkomensafhankelijke 

huurverhoging tot ongelijke behandeling leidt, aangezien 

huishoudens met een inkomen boven het normbedrag een 

hogere huurverhoging krijgen opgelegd dan huishoudens onder 

het normbedrag. Deze bezwaren zijn doorverwezen naar de 

Huurcommissie. De overige 11 bezwaren zijn ongegrond verklaard.

Huurachterstanden
Wij besteden veel aandacht aan het zorgvuldig innen van de huren 

en hanteren een strikt beleid met betrekking tot huurachterstanden. 

Huurders die te laat zijn, krijgen heel snel een schriftelijke 

herinnering van ons. Als een huurder geen regeling wil treffen of de 

betalingen niet hervat, proberen wij de zaak binnen drie maanden 

voor te leggen aan de kantonrechter. Uiteindelijk kan dat resulteren 

in het ontruimen van de woning. Daardoor wordt voorkomen dat 

huurders torenhoge schulden krijgen, waar zij niet meer uit komen.

Eind 2013 bedroeg de huurachterstand 0,35% (2012: 0,35%). Zonder 

de éénmaandshuurachterstand (slepers) is dat percentage 0,20%. 

Gelukkig hebben wij in 2012 geen woningen hoeven te ontruimen.

Verantwoord bouwen

http://www.woningstichtingmaasdriel.nl
http://www.huurcommissie.nl
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Woningen bouwen, verhuren en verkopen is één ding. Zorgen dat mensen daar prettig kunnen
wonen is een ander hoofdstuk. Een kwalitatief goede woning, veiligheid en voldoende voorzieningen 
zijn enkele voorwaarden voor leefbaarheid. Woningstichting Maasdriel maakt zich daar sterk voor.

Kwaliteit in en rond de woning
Leefbaarheid begint met de woning. Alle woningen zijn 

daarom opgenomen in het meerjarenonderhoudspakket 

‘SG|Technischmeerjaren’ (planmatig en technisch onderhoud), 

waardoor we een goed beeld hebben van de technische staat van 

elke woning. Om de leefbaarheid te bevorderen, wordt aandacht 

besteed aan inbraakbeveiliging, brandgangenverlichting, 

onderhoud van de groenvoorziening bij gemeenschappelijke 

tuinen en verbeterde woonomgeving bij flats.

Goede voorzieningen 
Samen met andere partijen werken wij hard aan een mooier en 

beter centrum in Kerkdriel. De leefbaarheid in de kleinere kernen 

heeft echter ook onze aandacht. In 2012 maakten we nieuwe 

afspraken met de huurder van onze winkelruimte in Velddriel om 

het behoud van de supermarktvoorziening te waarborgen. Per 

1 januari 2013 is voor de winkelruimte een huurcontract met een 

nieuwe exploitant afgesloten. 

Kulturhus
In woonzorgcentrum De 

Leyenstein heeft Woningstichting Maasdriel het Kulturhus 

gerealiseerd, dat sinds september 2009 in gebruik is. Diverse 

verenigingen en vrijwilligers werken mee aan een gevarieerd 

activiteitenaanbod voor de inwoners van Maasdriel. BrabantZorg 

huurt het Kulturhus van Woningstichting Maasdriel en is vanaf 

2013 volledig verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie 

ervan.

Strategisch voorraadbeheerplan
Sinds 2004 werkt Woningstichting Maasdriel met een 

eigen strategisch voorraadbeheerplan. In 2012 hebben de 

woningcorporaties in de Bommelerwaard gezamenlijk een 

regionaal strategisch voorraadbeheerplan opgesteld. Hierbij 

is onder meer rekening gehouden met de plannen van de 

gemeente Maasdriel en Zaltbommel, de structuurvisie 2020+ en 

het woningbehoefteonderzoek dat de corporaties hebben laten 

uitvoeren. Gebleken is dat de behoefte aan nieuwbouwwoningen 

minder groot is dan tot dusver was aangenomen. In het nieuwe 

strategisch voorraadbeheerplan wordt daarom uitgegaan van 

het temporiseren van nieuwbouwprojecten. Aan de hand van de 

hernieuwde prestatieafspraken heeft Woningstichting Maasdriel 

hierover nadere afspraken gemaakt met de stakeholders en de 

gemeente Maasdriel.

Een prettige en veilige woonomgeving
Voor een prettige en veilige woonomgeving is naar behoefte 

overlegd met gemeente, GGZ en politie.

In het regionaal overleg en het overleg integrale veiligheid 

wordt gesproken over problemen die ontstaan of 

worden verwacht in de wijken. Ook Woonlinie en 

Woonstichting De Kernen nemen aan dit overleg deel. 

Andere aandachtspunten zijn: alternatieve huisvesting 

bij extreme overlast, het beleid rond hennepkwekerijen, 

inbraakpreventie, specifieke overlastsituaties en 

de doorstroming van instelling naar passende 

huisvesting.

Wonen met plezier

http://www.woningstichtingmaasdriel.nl
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Voor bijzondere mensen
De Leyenstein is tot nu toe het grootste voltooide project in 

de geschiedenis van Woningstichting Maasdriel. Het kende 

een gedegen voorbereiding; in 2001 werd het initiatief voor 

het moderne woonzorgcentrum genomen. Het project werd 

vervolgens in twee fasen gerealiseerd. De tweede fase is 

eind 2010 opgeleverd. Het woonzorgcentrum bevat onder 

meer:

- 40 intramurale verzorgingsplaatsen;

- 30 verpleeghuisplaatsen;

- 54 appartementen (voor ouderen)

- 8 appartementen en 1 groepswoning voor 6 personen ten 

behoeve van mensen met een verstandelijke beperking;

- het Kulturhus.

Verhuur, beheer en exploitatie
Woningstichting Maasdriel verhuurt het complex nu aan de 

volgende partijen:

- de stichting BrabantZorg huurt het verpleeg- en 

zorggedeelte en draagt zorg voor het beheer en de 

exploitatie van het Kulturhus;

- de stichting Cello huurt de groepswoning en de 

appartementen voor haar cliënten (mensen met een 

verstandelijke beperking);

- de Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk 

Rivierengebied huurt kantoorruimte.

Andere huurders zijn de Wereldwinkel, 

een kapper en een tandtechnisch 

laboratorium.

Woningstichting Maasdriel wil 

verbonden blijven met De Leyenstein. 

Vanuit onze verantwoordelijkheid als 

verhuurder, maar ook omdat we ons 

betrokken voelen bij de ouderenzorg in 

Maasdriel.

De vergrijzing leidt tot andere behoeften op 
het gebied van wonen en een toenemende 
zorgvraag.
Om daaraan tegemoet te komen, bouwden 
Stichting Nieuwebrug (nu BrabantZorg)en 
Woningstichting Maasdriel De Leyenstein: een 
modern centrum voor wonen en zorg. 

Nu zorgen voor later

http://www.woningstichtingmaasdriel.nl
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Optimale service bieden aan onze klanten: dat is de 
inzet. Dat vraagt om een daadkrachtige organisatie 
die dicht bij de klant staat. Door de overgang naar een 
tweelagenstructuur kunnen we onze klanten nog beter 
van dienst zijn.

Naar een tweelagenstructuur
In 2013 is besloten dat Woningstichting Maasdriel overgaat naar 

de tweelagenstructuur, omdat die beter past bij de eigentijdse, 

daadkrachtige organisatie die we willen zijn. Vervolgens zijn 

voorbereidingen getroffen voor de structuurverandering, die op 

1 januari 2014 een feit werd. Gedurende het verslagjaar heeft 

een overgangsraad ‘schaduwgedraaid’ naast de bestaande 

bestuurlijke organisatie. De overgangsraad bestond uit de 

beoogde nieuwe Raad van Commissarissen, die op basis van een 

sollicitatieprocedure werd samengesteld uit de zittende leden 

van het bestuur en de bestaande Raad van Commissarissen. Op 

deze wijze blijven kennis en ervaring langer behouden binnen de 

organisatie. Via een rooster van aftreden en opvolging krijgt de 

Raad van Commissarissen in de komende twee jaar geleidelijk 

een nieuwe bezetting.

Vanwege de structuurverandering was een wijziging van de 

statuten noodzakelijk. De nieuwe statuten van Woningstichting 

Maasdriel, waarvoor op 19 december 2013 goedkeuring van de 

minister van Binnenlandse Zaken was verkregen, werden op 23 

december 2013 bij notaris Santvoort & Den Drijver in Kerkdriel 

ondertekend. 

De directeur van Woningstichting Maasdriel, de heer M. van den 

Broek, is op 1 december 2013 met vroegpensioen gegaan. Uit de 

organisatie is de heer E. Giezen per 1 januari 2014 aangesteld als 

directeur-bestuurder.

Het bestuur en de Raad van Commissarissen
Het dagelijks bestuur, dat in 2013 samen met de directeur de 

dagelijkse leiding had, vergaderde maandelijks. Daarnaast heeft 

het dagelijks bestuur overleg gevoerd met het college van B en W 

van de gemeente Maasdriel en met overige stakeholders. Het 

algemeen bestuur vergaderde twaalf maal, waarvan vier maal 

met de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen 

vergaderde in totaal tien maal.

Slagvaardige organisatie

Raad van
Commissarissen

Algemeen bestuur

Directeur

Staffunct. Strategie 
& Beleid / Controller

Hoofd Techn. Zaken Hoofd Bedrijfszaken

2 Projectleiders Medewerker
onderhoud Woonconsulent Medewerkster

Bedrijfszaken

Raad van
Commissarissen

Algemeen bestuur

Directeur

Staffunct. Strategie 
& Beleid / Controller

Hoofd Techn. Zaken Hoofd Bedrijfszaken

2 Projectleiders Medewerker
onderhoud Woonconsulent Medewerkster

Bedrijfszaken

Organisatiestructuur 2013

http://www.woningstichtingmaasdriel.nl
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Taken
De Raad van Commissarissen houdt onder 

meer toezicht op het bestuur en adviseert 

over de koers van de woningstichting. Het 

bestuur moet belangrijke besluiten ter 

goedkeuring voorleggen aan de Raad van 

Commissarissen. Het bestuur houdt zich in 

hoofdzaak bezig met het ontwikkelen

van beleid en het uitzetten van de koers.

Administratie en controle
De administratie wordt geheel in eigen 

beheer verzorgd. Per kwartaal wordt een rapportage voor het 

bestuur en de Raad van Commissarissen samengesteld. Zo nodig 

kunnen op basis daarvan het beleid en de begroting worden 

bijgesteld. In 2006 zijn in de administratie de commerciële 

activiteiten en de kerntaken van de woningstichting gesplitst, in 

verband met het vervallen van de subjectieve vrijstelling in het 

kader van de vennootschapsbelasting.

Ook het volkshuisvestings- en het financiële 

jaarverslag worden in eigen beheer samengesteld. 

Voor de controle van de administratie en de 

jaarstukken en voor adviezen op onder meer fiscaal 

gebied wordt een beroep gedaan op Deloitte 

Accountants. De gecontroleerde jaarstukken zijn 

beschikbaar op het kantoor van Woningstichting 

Maasdriel. De balans en de winst- en verliesrekening 

die in dit populair jaarverslag zijn opgenomen in de 

‘samengevatte jaarrekening’, zijn overgenomen uit de 

jaarstukken.

Governance
Woningstichting Maasdriel is lid van Aedes, de branchevereniging 

voor woningcorporaties. Wij conformeren ons aan de 

governancecode van Aedes, maar wijken hier op twee punten 

vanaf.

Een remuneratiecommissie en een auditcommissie worden niet 

ingericht; de Raad van Commissarissen voert deze taken uit.

Het integriteitsbeleid geven we vorm op basis van 

voortschrijdend inzicht. De ontwikkelingen op dit gebied volgen 

we op de voet. Zo kijken we onder meer hoe collega-corporaties 

hiermee omgaan. 

Conform de governancecode van Aedes laat Woningstichting 

Maasdriel zich eens in de vier jaar visiteren. In 2014 zal de visitatie 

opnieuw plaatsvinden.

Raad van
Commissarissen

Directeur-bestuurder

Manager Bedrijfzaken Manager Technische
Dienst

Medewerker verhuur /
receptie en administr.

Medewerker Verhuur
woonconsulent 2 Projectleiders Medewerker/opzichter

dagelijks onderhoud

Raad van
Commissarissen

Directeur-bestuurder

Manager Bedrijfzaken Manager Technische
Dienst

Medewerker verhuur /
receptie en administr.

Medewerker Verhuur
woonconsulent 2 Projectleiders Medewerker/opzichter

dagelijks onderhoud

Organisatiestructuur 2014

Raad van 
Commissarissen:
P. Verhoeven, Wilbert 
Aarts, F.H. Nendels 
(voorz.), A. van Oers en 
Cees Leeders.

http://www.woningstichtingmaasdriel.nl
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Activa Balans per 31 december 2013

per 31-12-2013 (€) per 31-12-2012 (€)

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Computersoftware / Licenties 9.315 23.288 

9.315 23.288 

Materiële vaste activa

Sociaal vastgoed in exploitatie 72.592.662 70.248.617 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 2.663.951 2.112.000 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.349.380 1.401.905 

76.605.993 73.762.522 

Vastgoedbeleggingen

Commercieel vastgoed in exploitatie 2.318.746 5.722.560 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 240.571 366.000 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 256.316 - 

2.815.633 6.088.560 

Financiële vaste activa

Andere deelnemingen 1.049 1.049 

Latente belastingvordering(en) 104.838 202.237 

105.887 203.286 

Vlottende activa

Voorraden

Vastgoed bestemd voor verkoop 4.700.450 1.050.000 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 3.580.867 129.174 

8.281.317 1.179.174 

Onderhanden projecten - - 

- - 

Vorderingen

Huurdebiteuren 27.247 21.296 

Belastingen en premies sociale verzekeringen - 231.542  

Overige vorderingen 27.831 10.089 

Overlopende activa 27.526 - 

82.605 262.927 

Liquide middelen 3.718.397 6.218.354 

3.718.397 6.218.354 

Totaal activa 91.619.148 87.738.112 

Samengevatte 
jaarrekening

http://www.woningstichtingmaasdriel.nl
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Passiva Balans per 31 december 2013

per 31-12-2013 (€) per 31-12-2012 (€)

Eigen vermogen

Overige reserves 30.115.301 27.649.503 

30.115.301 27.649.503 

Voorzieningen

Overige voorzieningen 60.529 66.812 

60.529 66.812 

Langlopende schulden

Leningen kredietinstellingen 55.087.230 53.314.322 

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 252.929 398.000 

Overige schulden 9.096 8.606 

55.349.255 53.720.928 

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 1.810.548 1.683.494 

Schulden aan leveranciers 719.524 191.933

Onderhanden projecten 1.436.205 3.057.000

Belastingen en premies sociale verzekeringen 820.659 11.914

Overige schulden - 38.579

Transitoria 1.307.127 1.317.948 

6.094.063 6.300.869 

 

 

 

Totaal passiva 91.619.148 87.738.112 

Samengevatte 
jaarrekening

http://www.woningstichtingmaasdriel.nl
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Winst en verliesrekening Balans per 31 december 2013

per 31-12-2013 (€) per 31-12-2012 (€)

Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten 7.067.448 6.947.427

Vergoedingen 32.962 33.687

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 1.573.656 -8.121.962

Geactiveerde productie eigen bedrijf 128.040 131.834

Overige bedrijfsopbrengsten 95.773 48.030 

Som der bedrijfsopbrengsten 8.897.879 -960.984 

Bedrijfslasten

Afschrijving op (im)materiële vaste activa 2.575.635 3.060.272 

Overige waarde vermindering op (im)materiële vaste activa 2.565.450 296.370 

Lonen en salarissen 563.075 496.129

Sociale lasten 95.723 115.310

Pensioenlasten 237.635 150.286

Bijzondere waardeveranderingen van onderhandenen werken - -

Lasten onderhoud 829.692 1.152.558

Overige bedrijfslasten 1.419.878 1.626.692 

Som der bedrijfslasten 8.287.087 6.897.617 

BEDRIJFSRESULTAAT 610.792 -7.858.600

Gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 653.011 1.123.465

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -71.393 -504.850

Financiële baten en lasten

Rentebaten 68.347 132.108

Waardeveranderingen financiële vaste activa - -

Rentelasten 2.388.787 2.412.070 

-2.320.440 -2.279.962 

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTING -1.128.029 -9.519.946 

Belastingenresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 387.929 48.705 

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA BELASTINGEN -1.515.958 -9.568.651 

Samengevatte 
jaarrekening

http://www.woningstichtingmaasdriel.nl
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Jaarrekening is door de raad van commissarissen, 

na toelichting door de accountant, goedgekeurd op 

23 juni 2014. Zij is goedgekeurd door het bestuur en de 

accountant op 17 juli 2014.

Controle op de jaarrekening

http://www.woningstichtingmaasdriel.nl


Gasthuisstraat 1

Kerkdriel

Postbus 16

5330 AA  Kerkdriel

T (0418) 63 17 35

F (0418) 63 36 67

E info@woningstichtingmaasdriel.nl

I www.woningstichtingmaasdriel.nl
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