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Consolideren
Voor Woningstichting Maasdriel was 2014 een jaar vol 
veranderingen. Een direct zichtbare verandering – en verbetering! 
– is bijvoorbeeld onze nieuwe website. Alle informatie die voor 
onze huurders en stakeholders van belang is, wordt hierop helder 
en overzichtelijk gepresenteerd. De site bevat onder meer een 
link naar het nieuwe woningverdeelsysteem Woongaard, waarbij 
Woningstichting Maasdriel zich in het afgelopen jaar heeft 
aangesloten. Een belangrijke verandering die maakt dat onze 
huurders toegang hebben tot een breder woningaanbod. Voortaan 
kunnen ze kiezen uit woningen in een gebied dat zich uitstrekt van 
Rivierenland tot en met de Alblasserwaard. 

Belangrijk was ook de wijziging van de bestuurlijke organisatie. Van 
een drielagenstructuur met een directeur, een algemeen bestuur 
en een Raad van Commissarissen is Woningstichting Maasdriel 
per 1 januari 2014 overgegaan naar een tweelagenstructuur, 
bestaande uit een Raad van Commissarissen en een directeur-
bestuurder. De organisatie zal hierdoor nog slagvaardiger 
worden, is de verwachting. Als nulmeting voor de nieuwe 
organisatie hebben we in december 2013 en januari 2014 een 
klanttevredenheidsonderzoek onder onze huurders gehouden. 
Vervolgens heeft het externe bureau Raeflex in februari een visitatie 
uitgevoerd, die zich richtte op de jaren 2010 tot en met 2013.

In het klanttevredenheidsonderzoek toonden huurders zich 
bijzonder positief over onze dienstverlening. De visitatie gaf 
aanleiding tot het instellen van verbeteracties, zoals het eenduidig 
vastleggen van afspraken met betrekking tot de bedrijfsvoering. 
Daarentegen herkenden we ons niet in de bevindingen van de 
visitatiecommissie over de uitvoering van de governancecode en de 
financiering en realisatie van het Centrumplan. 

2014 was ook het jaar waarin we de tweede fase van het 
Centrumplan Kerkdriel hebben afgerond. Dit grootste project 
uit de geschiedenis van de woningstichting heeft het hart van 
Kerkdriel getransformeerd tot een moderne, aantrekkelijke woon- 
en leefomgeving. Het Centrumplan heeft wel een forse financiële 
impact gehad. In opdracht van het Centraal Fonds Volkshuisvesting 
hebben we daarom een verbeterplan opgesteld, waarmee we onze 
financiële situatie weer gezond gaan maken.

In de komende jaren concentreren we ons op de dienstverlening 
aan onze huurders. Tot 2018 zullen we slechts beperkt nieuwbouw 
plegen en gaan we versneld aflossen op leningen die voor 
het Centrumplan zijn aangegaan. Zo consolideren we onze 
financiële positie en leggen we de basis voor toekomstige sociale 
woningbouwprojecten. 

E.A.M. Giezen
Directeur-bestuurder van Woningstichting Maasdriel

Voorwoord

E.A.M. Giezen
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Woonoplossingen met toekomst

Goede woningen, een sociaal 
rechtvaardig toewijzings- en 

verhuurbeleid en een heldere 
communicatie met de huurders. 

Het zijn de belangrijkste middelen 
waarmee Woningstichting 

Maasdriel werkt 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 gemeenten Maasdriel en Zaltbommel hebben we 
prestatieafspraken gemaakt, die in 2012 opnieuw zijn 
vastgelegd in een prestatieovereenkomst. De prestatieafspraken 
zullen worden geactualiseerd op basis van de uitkomsten van 
het woningbehoeftenonderzoek Rivierenland, dat in 2014 is 
uitgevoerd.

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 2014 hebben wij 21 huurwoningen verkocht aan zittende 
huurders, om liquide middelen te genereren. 

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.
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Centrumplan Kerkdriel
Tweede fase
In 2013 werd de eerste bouwstroom van de tweede fase 
van het Centrumplan 2013 afgesloten met de oplevering 
van de commerciële ruimte aan het Mgr. Zwijsenplein 
18 aan de HEMA en de zes op deze winkel gebouwde 
huurappartementen. Onder de winkel werd in 2013 het 
eerste deel van de grote parkeergarage gerealiseerd.

De tweede bouwstroom van de tweede fase werd in 2014 
afgesloten. De ondergrondse parkeergarage en winkels op 
de begane grond werden op 3 december 2014 opgeleverd. 
De supermarkt en winkels die voorheen in winkelcentrum 
Julianastraat waren gevestigd, gingen op deze datum open 
voor het publiek. De 10 koopappartementen werden medio 
december 2014 opgeleverd en formeel overgedragen aan 
de kopers. De 32 huurappartementen zijn in de eerste week 
van januari opgeleverd, waarna de sleutels aan de huurders 
werden overhandigd.

Zowel architectonisch als financieel was de tweede 
fase het meest complexe deel van het Centrumplan. De 
voltooiing ervan was een mijlpaal, die voor het nageslacht 
is vastgelegd. Op 2 september 2014 is een tijdcapsule 
ingemetseld achter de sluitsteen in de onderdoorgang bij 
Gasthuisstraat 10 te Kerkdriel. 

Derde fase
Nu de winkelvoorzieningen zijn verhuisd, is de locatie 
Julianastraat/Kerkstraat vrijgekomen. In 2015 wordt de 
locatie gesaneerd en bouwrijp gemaakt, zodat er straks 

grondgebonden woningen kunnen worden gebouwd. 
Wanneer met de nieuwbouw een start kan worden gemaakt, 
is nog niet te zeggen. 

Het pand Mgr. Zwijsenplein 32, een gemeentelijk monument, 
is in 2014 gerenoveerd. Op de benedenverdieping zijn twee 
commerciële ruimten gerealiseerd. De bouw van drie studio’s 
(huurappartementen) op de eerste en tweede verdieping is 
uitgesteld.

Nieuwbouwplannen
Woningstichting Maasdriel heeft in opdracht van het CFV 
een verbeterplan opgesteld, dat tot doel heeft de financiële 
situatie zo snel mogelijk gezond te maken. Conform dit plan 
gaat de Woningstichting Maasdriel in de komende jaren 
sneller aflossen op de voor financiering van het Centrumplan 
Kerkdriel aangegane leningen. Om dit mogelijk te maken, 
zijn nieuwbouwprojecten tot nader order in de wacht 
gezet. 

Woningaanpassingen
In 2014 werden in het kader van de Wmo (Wet 
maatschappelijke ondersteuning) 10 woningen
aangepast.

Onderhouden en vernieuwen

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.
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Verhuurd
Woningaanbod
Het woningaanbod in 2014 (35) was erg laag: lager nog dan in 2013 
(45) en 2012 (47). Er was in 2014 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. Volgens deze regeling mogen we vanaf 1 januari 
2011 wooneenheden met een huurprijs lager dan € 699,48 uitsluitend 
toewijzen aan huishoudens met een belastbaar inkomen van € 34.678,- 
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. 

35 woningen
In 2014 werden 35 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 € 34.678,- en € 43.602,- 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 heeft Woningstichting 
Maasdriel zich per 1 juni 2014 aangesloten bij Woongaard, het nieuwe 
woningverdeelsysteem voor het gebied dat loopt van Rivierenland 
tot en met de Alblasserwaard. Aan dit woningverdeelsysteem wordt 
deelgenomen door 21 corporaties die in dit gebied actief zijn. 
Woongaard 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. Woongaard lijkt naar tevredenheid te functioneren; het systeem 
wordt in 2015 geëvalueerd.

Huisvesting asielzoekers (statushouders)
In overleg met de gemeente Maasdriel voldoen wij samen met 
woonstichting De Kernen (eveneens werkzaam binnen de gemeente 
Maasdriel) zo goed mogelijk aan de taakstelling voor de huisvesting van 
asielzoekers. In 2014 is het niet gelukt om de taakstelling in te vullen. 
Het wordt steeds moeilijker om de woningen toegewezen te krijgen. Dat 
komt onder meer door het geringe aantal mutaties. Een andere factor 
die een rol speelt, is de taakstelling zelf. Deze wordt naar rato van het 
aantal inwoners bepaald, waarbij er geen rekening mee wordt gehouden 
of een gemeente voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar 
heeft. Diverse Gelderse gemeenten hebben dit probleem aangekaart 
bij de Provincie, die zich inspant om het probleem op de agenda van 
politiek Den Haag te krijgen.

Voor het toewijzen 
van woningen heeft 

Woningstichting Maasdriel, 
samen met Woonlinie 

en De Kernen, jarenlang 
gebruikgemaakt van een 

woningverdeelsysteem 
voor de Bommelerwaard. 

Sinds 1 juni 2014 
zijn we aangesloten 
bij Woongaard: het 

woningverdeelsysteem voor 
de regio’s Alblasserwaard-

Vijfherenlanden, 
Bommelerwaard, Land van 

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

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

Overleg
In 2014 hebben de Huurdersvereniging Bommelerwaard en 
Woningstichting Maasdriel vijf keer vergaderd. Daarbij zijn onder 
meer de volgende zaken besproken:
• het huurbeleid;
• de jaarstukken en de begroting;
• de gewijzigde organisatiestructuur;
• de nieuwbouwprojecten;

• situaties in de woon- en leefomgeving;
• het beleid bij huurachterstanden en woningontruimingen;
• de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Als een van de belangrijkste stakeholders van Woningstichting 
Maasdriel is de huurdersvereniging ook betrokken geweest bij de 
visitatie die Raeflex in februari 2014 heeft uitgevoerd.

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 2014 een klacht ingediend bij de 
commissie.

Daarnaast is er een commissie die uitsluitend klachten met 
betrekking tot de woonruimteverdeling in Bommelerwaards 
verband behandelt. Bij deze commissie zijn in 2014 geen klachten 
ingediend.

Betrokken blijven

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.
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Positief jaarresultaat
Het netto bedrijfsresultaat in 2014 kwam uit op € 2.310.611,-, 
terwijl een jaarresultaat van € 538.603,- was begroot. Het verschil 
van € 1.772.008,- is onder meer toe te schrijven aan de volgende 
factoren:
• De opbrengsten uit verkopen van woningen en commercieel 

bezit waren ca. € 2.700.000,- hoger dan begroot. 
• Aan de lastenkant hadden we te maken met de post 

afschrijvingen die ca. € 1.100.00,- hoger was dan begroot, 
alsmede met de post waardeverminderingen (onrendabele top) 
die zo’n € 2.030.0000,- hoger was dan voorzien.

• De kosten voor onderhoud waren ca. € 400.000,- lager dan 
begroot, onder meer doordat een deel van het aan onderhoud 
bestede bedrag als levensduurverlengende investering is 
geactiveerd.

• De post overige bedrijfskosten was ca. € 280.000,- 
hoger, wat onder meer veroorzaakt werd door de hogere 
verhuurdersheffing. 

• Het renteresultaat was ca. € 300.000,- lager, wat voornamelijk 
werd veroorzaakt door de renteverrekening met de gemeente 
Maasdriel in verband met uitgestelde leningen.

• In de begroting was geen rekening gehouden met gerealiseerde 
en niet-gerealiseerde waardeveranderingen in het woningbezit. 
Het alsnog inrekenen van deze waardeveranderingen heeft 
geresulteerd in een positief boekhoudkundig waardeverschil 
van bijna € 2.200.000,-.

Financiering Centrumplan
Ter financiering van het onrendabele gedeelte van het 
Centrumplan zijn in 2014 21 huurwoningen verkocht aan de 

zittende huurders. Met de gemeente Maasdriel zijn afspraken 
gemaakt over de financiering van planonderdelen. In 2013 
heeft Woningstichting Maasdriel een borgingsafspraak met het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) gemaakt. Het WSW 
zegde borging toe tot een bedrag van € 2.000.000,- voor de 
financiering van de 32 huurappartementen in het Centrumplan. 
In 2014 hebben we echter besloten om deze lening niet aan te 
trekken. 

Verbeterplan
In 2014 ontvingen we van het CFV (Centraal Fonds 
Volkshuisvesting) de Oordeelsbrief 2013. Naar het oordeel van het 
CFV was de leningenportefeuille van Woningstichting Maasdriel te 
hoog in verhouding tot de waarde van het woningbezit. Vervolgens 
hebben we een verbeterplan opgesteld, dat in februari 2014 
naar het CFV is gestuurd. Zowel het CFV als het ministerie heeft 
het verbeterplan goedgekeurd. Conform dit plan gaan we de 
personeelslasten terugbrengen en de bedrijfslasten onder de 
loep nemen. Daarnaast gaan we vervroegd aflossen op lopende 
leningen. In 2014 heeft al een extra aflossing van € 2.205.000,- 
plaatsgevonden. Een lening ten behoeve van het Centrumplan 
waarvoor het WSW borging had toegezegd, hebben we niet 
opgenomen.

Woningstichting Maasdriel 
heeft geen winstoogmerk, 

maar moet uiteraard wel 
financieel gezond blijven. 

We sloten 2014 af met 
een positief resultaat. In 

de komende jaren lossen 
we versneld af op leningen 

die voor het Centrumplan 
Kerkdriel zijn aangegaan. 
Zo consolideren we onze 
positie en stellen we de 

financiële continuïteit 
veilig.

Financiële continuïteit
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Risicomanagement
Woningstichting Maasdriel is een kleine corporatie die 
grote projecten uitvoert. Effectief risicomanagement is 
daarvoor vereist. Met ons risicomanagementsysteem 
maken we de diverse projectfasen zichtbaar, zodat we 
tijdig goed onderbouwde beslissingen kunnen nemen. In de 
kwartaalrapportages volgen we de kasstromen op de voet. Op 
basis van de fasen- en kwartaalrapportages bepalen we de 
financieringsbehoefte.

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).

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 2014 was de huurverhoging 
gemiddeld 4,3%. Over de jaarlijkse huurverhoging heeft overleg 
en afstemming plaatsgevonden met Woonlinie, Woonstichting 
De Kernen en de huurdersvereniging.

Tegen de huurverhoging hebben 16 huurders bezwaar 
aangetekend. In 11 gevallen zijn de huurders in het gelijk 
gesteld en is de huurverhoging aangepast; de bezwaren van 
de andere 5 huurders zijn ongegrond verklaard. 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.

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 2014 bedroeg de huurachterstand 0,39% (2013: 0,35%). 
Zonder de éénmaandshuurachterstand (slepers) is dat 
percentage 0,11. Gelukkig hebben wij in 2014 geen woningen 
hoeven te ontruimen.

Woningstichting Maasdriel 
bouwt verder: door 

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

van de huurders.

Verantwoord bouwen
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Woningstichting Maasdriel 
bouwt, verhuurt en 

verkoopt kwalitatief goede 
woningen. Voor prettig 

wonen is echter nog meer 
nodig: een veilige, leefbare 

woonomgeving met 
voldoende voorzieningen. 
Wij leveren hieraan graag 

onze bijdrage, maar dienen 
daarbij te blijven binnen 

de steeds beperkter 
wordende speelruimte 

die de overheid 
woningcorporaties 

toestaat.

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 hebben wij hard gewerkt aan 
een mooier en beter centrum in Kerkdriel. De kleinere kernen 
hebben echter ook steeds 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. In 2014 
hebben we het pand aan een belegger overgedragen, op 
voorwaarde dat voor de exploitant een aangepaste huurprijs 
van toepassing blijft.

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.

Wonen met plezier
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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 de vergadering van 17 november 2014 
heeft de Woningstichting Maasdriel het nieuwe strategisch 
voorraadbeheerplan vastgesteld. Het plan gaat uit van een 
beperkte investeringsruimte voor nieuwbouwprojecten in de 
komende jaren en is tevens afgestemd op de veranderende 
samenstelling van onze doelgroep. We krijgen namelijk steeds 
meer te maken met eengezinshuishoudens en nieuwkomers in 
de gemeente Maasdriel. Hoewel het inwonersaantal afneemt, 
voorzien we toch een stijgende behoefte aan nieuwe woningen. 
In breder verband zullen we hiernaar kijken, wanneer we samen 
met de gemeenten en corporaties in de Bommelerwaard een 
woonvisie gaan ontwikkelen.

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.

Woonladder
In 2014 hebben gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, 
Woonstichting De Kernen, Stichting Woonlinie Woningstichting 
Maasdriel, Reinier van Arkel en Stichting Thuiszorg en 
Maatschappelijk Werk Rivierenland een convenant in het 
kader van de Woonladder ondertekend. De betrokken 
gemeenten, corporaties en zorgpartijen willen hiermee 
komen tot een gezamenlijke aanpak voor de opvang van 
kwetsbare woningzoekenden (mensen die niet zelfstandig 
in hun woonruimte kunnen voorzien). De convenantpartners 
maken afspraken over de wijze waarop zij omgaan met 
huurachterstanden en daaruit voortvloeiende problemen, 
alsmede met diverse woonsituaties: van woondoos en skeve 
huzen tot tijdelijke opvang en reguliere bewoning. Het is in het 
belang van de doelgroep dat bij problemen snel actie wordt 
ondernomen. Interne procedures of afwezigheid van individuele 
functionarissen bij de convenantpartners mogen bijvoorbeeld 
niet tot vertraging leiden. Het belang van de cliënt staat voorop. 
De convenantpartners willen voorkomen dat een cliënt tussen 
wal en schip valt of onnodig afzakt naar lagere treden op de 
woonladder.
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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
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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.

Overgang naar een tweelagenstructuur
In 2013 werd besloten dat een tweelagenstructuur beter 
past bij de eigentijdse, daadkrachtige organisatie die 
Woningstichting Maasdriel wil zijn. De overgang van 
drielagenstructuur naar tweelagenstructuur werd op 1 januari 
2014 een feit. Hieraan was een gedegen voorbereiding 
voorafgegaan. Zo heeft in 2013 een overgangsraad 
‘schaduwgedraaid’ naast de bestaande bestuurlijke 
organisatie. Deze 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. 
Via een rooster van aftreden en opvolging krijgt de Raad van 
Commissarissen in de komende twee jaar geleidelijk een 
nieuwe bezetting. 

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.

Taken bestuur
Het bestuur, dat bestaat uit een directeur-bestuurder, is belast 
met het besturen van de woningcorporatie.
Dit houdt onder meer in dat het bestuur verantwoordelijk is 
voor:
• de dagelijkse leiding aan de organisatie;
• de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie;
• de strategie;
• de financiering;
• het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid;

• de financiële resultaten;
• het beleid ten aanzien van deelnemingen van de corporatie.
Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van 
Commissarissen. 

Taken Raad van Commissarissen
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. 
In 2014 heeft de Raad van Commissarissen zich regelmatig 
zowel mondeling als schriftelijk laten informeren door de 
directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen heeft 
negen keer vergaderd met de directeur-bestuurder.

Ter ondersteuning van zijn toezichthoudende taak heeft de 
Raad van Commissarissen in 2014 een auditcommissie en een 
remuneratiecommissie ingesteld.

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

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
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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. 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.

Visitatie
Conform de governancecode van Aedes laat Woningstichting 
Maasdriel zich eens in de vier jaar visiteren. De eerste visitatie 
vond plaats in 2010. In 2014 heeft Woningstichting Maasdriel 
zich opnieuw laten visiteren. De visitatie, die werd uitgevoerd door 
een onafhankelijke visitatiecommissie van Raeflex, richtte zich op 
de jaren 2010 tot en met 2013. Op basis van de feedback van de 
visitatiecommissie hebben we verbeteracties ingezet, zoals het 

eenduidig vastleggen van interne afspraken met betrekking tot de 
bedrijfsvoering. 

Over de bevindingen met betrekking tot de samenstelling van de 
Raad van Commissarissen en de realisatie van het Centrumplan 
Kerkdriel verschilt Woningstichting Maasdriel van mening 
met de visitatiecommissie. Voor wat betreft het eerste punt: 
Woningstichting Maasdriel heeft gekozen voor een geleidelijke 
vervanging van de Raad van Commissarissen binnen de 
tweelagenstructuur. Hiermee is bewust en gemotiveerd afgeweken 
van de governancecode van Aedes, omdat kennis en ervaring zo 
langer behouden blijven binnen onze organisatie. Voor wat betreft 
het Centrumplan Kerkdriel zijn we – kort samengevat – van mening 
dat de visitatiecommissie dit project te veel met de kennis van 
nu heeft beoordeeld. In 2004, het jaar waarin de basis voor het 
Centrumplan Kerkdriel werd gelegd, én nog vele jaren daarna, 
was het toegestaan en heel gebruikelijk dat een woningcorporatie 
in één plan een combinatie van commerciële ruimtes, sociale 
woningbouw en koopwoningen realiseerde. Het volledige 
visitatierapport met de reactie van Woningstichting Maasdriel kunt 
u hier lezen.

Raad van Commissarissen: P. Verhoeven, W. Aarts, F.H. Nendels (voorz.; 
afgetreden per 31 december 2014), A. van Oers en C. Leenders. Met 
ingang van 1 januari 2015 is de heer mr. P.J. de Ridder benoemd tot 
voorzitter van de Raad van Commissarissen.
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Activa Balans per 31 december 2014

2014 (€) 2013 (€)

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Computersoftware / Licenties 129.953 9.315 

129.953 9.315 

Materiële vaste activa

Sociaal vastgoed in exploitatie 65.901.770 72.592.662 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 4.408.582 2.663.951 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.299.358 1.349.380 

71.609.710 76.605.993 

Vastgoedbeleggingen

Commercieel vastgoed in exploitatie 3.284.334 2.318.746 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 137.500 240.571 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie - 256.316 

3.421.834 2.815.633

Financiële vaste activa

Andere deelnemingen 1.049 1.049 

Latente belastingvordering(en) 235.245 104.838 

236.294 105.887 

Vlottende activa

Voorraden

Vastgoed bestemd voor verkoop 1.102.209 4.700.450 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 2.446.772 3.580.867 

3.548.981 8.281.317 

Onderhanden projecten - - 

- - 

Vorderingen

Huurdebiteuren 32.335 27.247 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 22.000 -  

Overige vorderingen 1.784.018 27.831 

Overlopende activa 28.101 27.526 

1.866.454 82.605 

Liquide middelen 2.784.855 3.718.397 

2.784.855 3.718.397 

Totaal activa 83.598.085 91.619.148 

Samengevatte 
jaarrekening

15

http://www.woningstichtingmaasdriel.nl
http://www.woningstichtingmaasdriel.nl


Passiva Balans per 31 december 2014

2014 (€) 2013 (€)

Eigen vermogen

Overige reserves 28.230.789 30.115.301 

28.230.789 30.115.301 

Voorzieningen

Overige voorzieningen 65.794 60.529 

65.794 60.529 

Langlopende schulden

Leningen kredietinstellingen 51.106.450 55.087.230 

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 132.713 252.929 

Overige schulden 7.645 9.096 

51.246.808 55.349.255 

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 1.771.433 1.810.548

Schulden aan leveranciers 79.621 719.524

Onderhanden projecten - 1.436.205

Belastingen en premies sociale verzekeringen 748.495 820.659

Overige schulden - -

Transitoria 1.455.143 1.307.127 

4.054.693 6.094.063 

 

 

 

Totaal passiva 83.598.085 91.619.148 

Samengevatte 
jaarrekening
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Winst en verliesrekening Balans per 31 december 2014

2014 (€) 2013 (€)

Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten 7.249.240 7.067.448

Vergoedingen 30.307 32.962

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 3.701.371 1.573.656

Geactiveerde productie eigen bedrijf 165.962 128.040

Overige bedrijfsopbrengsten 4.172 95.773 

Som der bedrijfsopbrengsten 11.151.053 8.897.879 

Bedrijfslasten

Afschrijving op (im)materiële vaste activa 3.114.115 2.575.635 

Overige waarde vermindering op (im)materiële vaste activa 2.497.713 2.565.450 

Lonen en salarissen 561.785 563.075

Sociale lasten 90.581 95.723

Pensioenlasten 72.973 237.635

Bijzondere waardeveranderingen van onderhanden werken - -

Lasten onderhoud 646.915 829.692

Overige bedrijfslasten 1.874.108 1.419.878 

Som der bedrijfslasten 8.858.190 8.287.087 

BEDRIJFSRESULTAAT 2.292.863 610.792

Gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 1.152.319 653.011

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 1.065.768 -71.393

Financiële baten en lasten

Rentebaten 38.128 68.347

Waardeveranderingen financiële vaste activa - -

Rentelasten 2.555.217 2.388.787 

-2.517.088 -2.320.440 

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTING 1.993.862 -1.128.029 

Belastingenresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 316.749 -387.929 

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA BELASTINGEN 2.310.611 -1.515.958 

Samengevatte 
jaarrekening
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De Raad van Commissarissen van Woningstichting Maasdriel 
heeft de jaarstukken vastgesteld tijdens de vergadering van 16 
juni 2015. 

Vaststelling van de jaarstukken

Controleverklaring

18

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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