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Nieuwe focus
Voor Woningstichting Maasdriel was 2015 een 

bewogen jaar. We hebben stappen gezet naar een 

duurzame, financieel gezonde organisatie, zodat we 

ook in de toekomst huurders en woningzoekenden 

in ons werkgebied optimaal van dienst kunnen zijn.

In de eerste week van 2015 werden de 32 laatste 

huurappartementen van de tweede fase van 

het Centrumplan Kerkdriel opgeleverd, waarna 

de huurders de sleutels kregen overhandigd. De 

afronding van de tweede fase betekent dat het 

Centrumplan nagenoeg voltooid is. De derde fase 

waarvoor inmiddels alle voorbereidingen zijn 

getroffen, is vergeleken met de twee eerdere fasen 

bescheiden van omvang.

Het Centrumplan heeft het hart van Kerkdriel 

getransformeerd tot een moderne, aantrekkelijke 

woon- en leefomgeving. Deze investering in een 

duurzame, leefbare toekomst heeft een forse 

financiële impact gehad op Woningstichting 

Maasdriel. Daarom stellen we alles in het werk om 

onze financiële positie zo snel mogelijk weer gezond 

te maken. Zo losten we in 2015 1,2 miljoen euro 

versneld af op leningen die voor het Centrumplan 

zijn aangegaan.

We realiseerden ons dat versneld aflossen alleen 

niet genoeg was voor het gezond maken van 

de financiële positie. In juni 2015 besloten we 

daarom structurele maatregelen in de organisatie 

te nemen. Een van de maatregelen was het 

opheffen van de afdeling Projecten. Dit is niet 

alleen een structurele bezuiniging, maar ook een 

beleidsmatige keuze. Toekomstige projecten zullen 

we voortaan turnkey laten uitvoeren door externe 

partners. Woningstichting Maasdriel wordt een 

beheerorganisatie die focust op de dienstverlening 

aan huurders en woningzoekenden. 

Toen Woningstichting Maasdriel in het najaar van 

2015 door de Autoriteit Woningcorporaties (AW) 

onder verscherpt toezicht werd gesteld, werkten 

we dus al aan herstelmaatregelen. Na overleg 

met de AW stelden we in december een concept-

herstelplan op, waarvan de definitieve versie vóór 

1 februari 2016 aan de AW is gezonden. Het plan is 

inmiddels goedgekeurd. Tot 2018 zullen we slechts 

beperkt nieuwbouw plegen. Zo leggen we een 

duurzame, financiële basis voor toekomstige sociale 

woningbouwprojecten.

In het kader van een duurzame toekomst kijken we 

ook goed naar onze bestaande woningvoorraad. 

Eind 2015 had 47% van ons woningbezit al het 

energielabel B of hoger. Het is onze ambitie om in 

2019 voor alle woningen gemiddeld op het niveau 

van energielabel B uit te komen. 

 

E.A.M. Giezen

Directeur-bestuurder van Woningstichting Maasdriel

Voorwoord
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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 goed en passend 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 

worden geactualiseerd op basis van de uitkomsten 

van het woningbehoefteonderzoek Rivierenland, 

dat in 2014 is uitgevoerd. De vijf betrokken 

partijen hebben hierover in 2015 overlegd en 

stelden werkgroepen en een stuurgroep in. De 

geactualiseerde prestatieafspraken zullen medio 

2016 gereed zijn. Ze worden vastgelegd in een 

nieuwe prestatieovereenkomst die door alle partijen 

wordt ondertekend.

Toewijzen volgens nieuwe 
passendheidsnorm
Bij het toewijzen van sociale huurwoningen moeten 

woningcorporaties vanaf 2016 voldoen aan de 

nieuwe passendheidsnorm van de in 2015 herziene 

Woningwet. De overheid wil hiermee voorkomen 

dat huishoudens met de laagste inkomens 

in te dure woningen terechtkomen. Passend 

toewijzen houdt in dat een woningcorporatie bij 

alle nieuwe toewijzingen zich in minstens 95% 

van de gevallen moet houden aan de volgende 

huurprijzen: voor één- en tweepersoonshuishoudens 

maximaal 576,87* euro en voor drie- en 

meerpersoonshuishoudens: maximaal 618,24 

euro*. In hoogstens 5% van de gevallen mag 

een woningcorporatie van de norm afwijken. 

Woningstichting Maasdriel wijst passend toe en 

streeft ernaar de afwijkingen tot 0% te beperken. 

Verkoop van huurwoningen
Om liquide middelen te genereren hebben wij, 

conform de geldende ministeriële regeling, in 2015 

24 huurwoningen verkocht, waarvan 4 aan zittende 

huurders.

Activiteitenprogramma
Het activiteitenprogramma voor het jaar 2016 

is begin november 2015 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.

• Uitvoering geven aan het herstelplan dat 

is opgesteld voor de Autoriteit 

Woningcorporaties.
Woonoplossingen 

met toekomst

* Prijspeil 2015; kale huurprijs4
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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 tweede bouwstroom van de tweede fase 

is afgesloten. De 10 koopappartementen 

werden medio december 2014 opgeleverd 

en formeel overgedragen aan de kopers. De 

32 huurappartementen zijn in de eerste week van 

januari 2015 opgeleverd, waarna de sleutels aan de 

huurders werden overhandigd.

Derde fase

Het Centrumplan Kerkdriel is pas echt voltooid 

wanneer de derde fase is afgesloten. Vergeleken 

met de voorgaande fasen is de derde fase is 

bescheiden qua omvang en impact. Op de locatie 

Juliana/Kerkstraat staan 20 grondgebonden sociale 

huurwoningen gepland. De voor de bouw vereiste 

wijziging van het bestemmingsplan is inmiddels 

definitief. De Provincie Gelderland heeft de 

subsidieaanvraag van Woningstichting Maasdriel 

gehonoreerd en een subsidie van 500.000 euro 

toegekend.

Van het Centrumplan resteert dan enkel nog de 

realisatie van drie huurappartementen in het 

pand Mgr. Zwijsenplein 32, een gemeentelijk 

monument. Deze zullen in een later stadium worden 

gerealiseerd.

Nieuwbouwplannen
Woningstichting Maasdriel heeft in opdracht van 

de Autoriteit Woningcorporaties een verbeterplan 

opgesteld, dat tot doel heeft de financiële situatie 

zo snel mogelijk gezond te maken. Conform dit plan 

lost de Woningstichting Maasdriel in de komende 

jaren sneller af op de voor financiering van het 

Centrumplan Kerkdriel aangegane leningen. Om dit 

mogelijk te maken, zullen we in de komende jaren 

slechts zeer beperkt nieuwbouw plegen. 

Duurzaam bouwen en onderhouden
Aandacht voor het milieu staat hoog op de agenda. 

Bij de ontwikkeling van elk nieuwbouwproject 

geven we aandacht aan energetisch bouwen 

om het verbruik van energie en de CO2-uitstoot 

zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast werkt 

Woningstichting Maasdriel aan verduurzaming 

van de woningvoorraad. Het is onze ambitie om in 

2019 voor alle woningen gemiddeld op het niveau 

van energielabel B uit te komen. De volgende 

onderhoudsprojecten van 2015 stonden (mede) in 

het teken van verduurzaming. Eind 2015 had 47% 

van ons bezit een energielabel B of hoger.

Woningaanpassingen
Op verzoek van huurders hebben we in het kader 

van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) 

diverse woningaanpassingen uitgevoerd. De kosten 

hiervan zijn nagenoeg volledig door de gemeente 

Maasdriel vergoed.
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In 6 stappen van 
energielabel G naar A

12 zonnepanelen 
(18m2)

HR-glas woon-
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combiketel

Dit voorbeeld toont een hoekwoning uit 1955 met een woonoppervlak van 96 m2, zonder mechanische ventilatie.
Het geeft een indicatie van de e�ecten van maatregelen op het energielabel bij oudere eengezinswoningen.

(geen maatregelen)

bron: energielabelvoorwoningen.nl, bewerking: Milieu Centraal © juni 2015
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Voor het toewijzen van woningen is Woningstichting Maasdriel sinds 1 juni 2014 aangesloten 
bij Woongaard: het woningverdeelsysteem voor de regio’s Alblasserwaard-Vijfherenlanden, 
Bommelerwaard, Land van Heusden en Rivierenland.

Woningaanbod
Woningcorporaties moeten sociale huurwoningen 

in principe verhuren aan de doelgroep: huishoudens 

met een inkomen onder 34.911 euro (prijspeil per 

1 juli 2015). De in 2011 ingestelde inkomensgrens 

belemmert al jaren de doorstroming op de markt 

voor huurwoningen. Een grote groep huurders 

verhuist niet, omdat zij vrezen voor een nieuwe 

woning relatief veel meer huur te moeten 

betalen. 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.

Er was in 2015 geen sprake van leegstand of 

dreigende leegstand. Het woningaanbod kwam 

in 2015 uit op 92, wat de cijfers van 2014 (35), 

2013 (45) en 2012 (47) ruim overtreft. Deze 

eenmalige uitschieter werd veroorzaakt door 

de levering van 32 huurappartementen in het 

Centrumplan Kerkdriel. Het beeld van de markt 

voor huurwoningen verandert er niet door: de 

doorstroming verloopt moeizamer dan ooit. 

92 woningen
In 2015 werden 92 woningen van de volgende typen 

aangeboden:

• eengezinswoningen met 3 of meer slaapkamers;

• woningen met 2 slaapkamers;

• seniorenwoningen;

• seniorenappartementen;

• appartementen zonder lift.

Nieuwe afspraken
De al genoemde inkomensgrens heeft tot gevolg 

dat de groep huishoudens met een inkomen tussen 

€ 34.911 (prijspeil per 1 juli 2015) en 43.000 euro 

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 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 hebben toegang tot een 

groter woningaanbod dat meer keuze biedt.

Huisvesting statushouders
In overleg met de gemeente Maasdriel proberen 

wij samen met woonstichting De Kernen (eveneens 

werkzaam binnen de gemeente Maasdriel) zo goed 

mogelijk invulling te geven aan de taakstelling voor 

de huisvesting van statushouders. De gemeente 

Maasdriel werkt hierbij samen met de gemeente 

Zaltbommel, wat tevens inhoudt dat wij ook 

samenwerken met woningcorporatie Woonlinie. 

In 2015 is het niet gelukt om de taakstelling in te 

vullen. Eind 2015 is er een beperkte achterstand 

(Maasdriel en Zaltbommel gezamenlijk). 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.

Verhuurd
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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.

Belangrijke stakeholder
De herziene Woningwet, die per 1 juli 2015 

van kracht is, betrekt huurdersorganisaties 

nog meer bij beheer en beleid. In de wet zijn 

diverse raadpleegmomenten vastgelegd, 

waardoor we vaker overleg zullen voeren met de 

Huurdersvereniging Bommelerwaard. 

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 2015 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 herziene Woningwet.

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. Bij deze commissie 

van de SWR (Samenwerkende Woningcorporaties 

Rivierenland) heeft één huurder van Woningstichting 

Maasdriel in 2015 een klacht ingediend. De klacht 

ging over de afwikkeling van een huurcontract (na 

opzegging door de huurder) en de overdracht van 

achtergebleven zaken die door de nieuwe huurder 

werden overgenomen. In samenspraak met de 

klachtencommissie, de huurder en Woningstichting 

Maasdriel is deze klacht naar volle tevredenheid van 

de oude huurder afgewerkt. 

Daarnaast is er een commissie die uitsluitend 

klachten met betrekking tot de woonruimteverdeling 

in Bommelerwaards verband behandelt. Bij deze 

commissie zijn in 2015 geen klachten ingediend.

Betrokken blijven
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Woningstichting Maasdriel heeft geen winstoogmerk, maar moet uiteraard wel financieel gezond 
blijven. In de komende jaren lossen we versneld af op leningen die voor het Centrumplan Kerkdriel 
zijn aangegaan. Daarnaast hebben een reorganisatie ingezet die tot structurele kostenbesparing 
leidt. Zo consolideren we onze positie en stellen we de financiële continuïteit veilig.

Negatief jaarresultaat
De begroting van 2015 ging uit van een positief 

jaarresultaat na belasting van € 1.510.669, -. In 

werkelijkheid werd een negatief resultaat geboekt: -/- 

2.386.242, -. Het verschil tussen begroting en realisatie 

bedroeg -/- € 3.897.511,- en is in hoofdzaak toe te 

schrijven aan de volgende factoren: 
l De bedrijfsopbrengsten vielen lager uit dan begroot. 

Weliswaar verkochten we meer woningen dan 

begroot, wat resulteerde in een verkoopresultaat dat 

€ 445.128,- hoger uitviel. Daartegenover stond echter 

de post Overige waardeveranderingen materiële en 

immateriële activa die uitkwam op € 0,- in plaats 

van het begrote resultaat van € 936.096,-.
l De bedrijfslasten waren € 5.759.520,- hoger dan 

begroot. De belangrijkste oorzaken hiervan: 

- een correctie van € 4.912.229,- in 2015 via de 

resultatenrekening, als tegenhanger van de in 2014 

ten gunste van de reserve rechtstreeks geboekte 

positieve herwaardering ter grootte van zo’n € 18 

miljoen;  

- de waarde van de reservering onderhoud van 

€ 612.000,- voor woonzorgcentrum De Leijenstein 

werd opgenomen;

- de in 2016 ontvangen factuur van € 352.750,- 

voor de inrichting van het parkeerterrein in het 

Centrumplan (fase 2) werd ten laste van 2015 

gebracht;

- het kantoorpand van Woningstichting Maasdriel 

werd met € 634.000,- afgewaardeerd;

- de hogere salariskosten als gevolg van de 

afwikkeling van het arbeidscontract van de 

voormalig directeur en twee oud-medewerkers 

van Woningstichting Maasdriel.

l Met de fiscale afwaardering van het in exploitatie 

zijnde woningbezit was in de begroting geen 

rekening gehouden. Dit waardeverlies is 

verrekenbaar in de herziene aangifte voor de 

vennootschapsbelasting 2014. Het te verrekenen 

bedrag van € 1.405.363,- is nu in de jaarrekening 

opgenomen. 

Het jaarresultaat mag nu negatief zijn, de financiële 

positie ontwikkelt zich positief. In de afgelopen twee 

jaar is het eigen vermogen van Woningstichting 

Maasdriel met meer dan 20% gestegen van ruim 30 

miljoen euro (31 december 2013) tot bijna 36,5 miljoen 

euro (31 december 2015).

 

Verscherpt toezicht
De Autoriteit Woningcorporaties (AW) heeft 

Woningstichting Maasdriel eind november 

2015 onder verscherpt toezicht geplaatst. Twee 

overwegingen speelden hierbij een rol. De AW 

vond de cijfermatige verslaglegging onvoldoende 

consistent en beoordeelde de leningenportefeuille van 

Woningstichting Maasdriel als te hoog in verhouding 

tot de waarde van het woningbezit. Op grond van het 

besluit van het AW besloot het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW) vervolgens om Woningstichting 

Maasdriel onder bijzonder beheer te stellen.

Woningstichting Maasdriel heeft voor de AW een 

herstelplan opgesteld, dat is doorgesproken met de 

AW. Het herstelplan sluit aan bij de reorganisatie, 

waartoe de Raad van Commissarissen en het 

bestuur in juni 2015 hadden besloten. Daarnaast 

sluit het herstelplan aan bij de begroting 2016 

en de meerjarenbegroting van Woningstichting 

Maasdriel. De AW heeft het definitieve herstelplan 

in 2016 goedgekeurd. De reorganisatiemaatregelen 

van het herstelplan zijn al in het derde kwartaal 

van 2015 ingezet. Zo is onder meer de afdeling 

Projecten opgeheven en concentreren we ons nu op 

administratieve verslaglegging en beheer.Financiële 

continuïteit

e
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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.

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 2015 was de 

huurverhoging gemiddeld 2,5%. Over de jaarlijkse 

huurverhoging heeft overleg en afstemming 

plaatsgevonden met Woonlinie, Woonstichting De 

Kernen en de huurdersvereniging. 

Een beperkt aantal huurders heeft bezwaar 

aangetekend tegen de huurverhoging per 1 juli 

2015. In enkele gevallen waren de bezwaren terecht 

en is de huurverhoging aangepast. 

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 2015 bedroeg de huurachterstand 0,28% (2014: 

0,39%). Zonder de éénmaandshuurachterstand 

(slepers) is dat 0,11%. In 2015 is één woning 

ontruimd wegens huurachterstand.

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 we een mooier 

en beter centrum in Kerkdriel gerealiseerd. 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.

 

Woonzorgcentrum De Leyenstein 
Oudere mensen krijgen andere woon- en 

zorgbehoeften. Om daaraan tegemoet te komen, 

bouwden Stichting Nieuwebrug (nu BrabantZorg) en 

Woningstichting Maasdriel een modern centrum voor 

wonen en zorg: De Leyenstein. Het in 2010 voltooide 

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.

Kulturhus
In woonzorgcentrum De Leyenstein realiseerde 

Woningstichting Maasdriel ook het Kulturhus. 

In deze sociaal-culturele voorziening werken 

diverse verenigingen en vrijwilligers mee aan een 

gevarieerd activiteitenaanbod voor de inwoners van 

Maasdriel. 

Verhuur, beheer en exploitatie
Woningstichting Maasdriel verhuurt het complex aan 

diverse partijen, waaronder:

- de stichting BrabantZorg, die zowel het verpleeg- 

en zorggedeelte als het Kulturhus huurt en het 

Kulturhus tevens beheert en exploiteert;

- de stichting Cello, die de groepswoning en de 

appartementen voor haar cliënten (mensen met 

een verstandelijke beperking) huurt;

- de Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk 

Rivierengebied, die kantoorruimte huurt.

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.

Goed wonen 
in een 

leefbare omgeving
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 Strategisch voorraadbeheerplan
In 2014 heeft Woningstichting Maasdriel een nieuw 

strategisch voorraadbeheerplan vastgesteld. Het 

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. 

Het strategisch voorraadbeheerplan wordt in 2016 

herzien. Hierbij zullen we rekening houden met 

de woonvisie die de gemeenten en corporaties 

in de Bommelerwaard gezamenlijk ontwikkelen 

en de hiermee samenhangende nieuwe 

prestatieafspraken. Daarnaast hebben we in 2015 

besloten om het hele onderhoudsproces voor onze 

woningen opnieuw in beeld te brengen. Dit levert 

gegevens op die we eveneens zullen meenemen in 

het nieuwe strategisch voorraadbeheerplan, dat naar 

verwachting in het derde kwartaal van 2016 klaar 

zal zijn.

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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Optimale service bieden aan klanten: dat is de inzet van Woningstichting Maasdriel. De 
tweelagenstructuur van onze organisatie waarborgt dat we dicht bij onze klanten staan en hen 
optimaal van dienst kunnen zijn.

Overgang naar een 
tweelagenstructuur
In 2013 werd besloten dat een 

tweelagenstructuur beter past bij de 

eigentijdse, daadkrachtige organisatie 

die Woningstichting Maasdriel wil zijn. 

Daarom zijn we per 1 januari van een 

drielagenstructuur overgegaan naar een 

tweelagenstructuur. 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. Met ingang van 1 januari 

2015 is de heer mr. P.J. de Ridder benoemd tot 

voorzitter van de Raad van Commissarissen. Via een 

rooster van aftreden en opvolging heeft de Raad 

van Commissarissen in de afgelopen twee jaar een 

nieuwe bezetting gekregen. 

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.

In het kader van het herstelplan heeft 

Woningstichting een reorganisatie doorgevoerd. 

Onderstaand organogram geeft de 

organisatiestructuur per 31 december 2015 weer.

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 2015 heeft 

de Raad van Commissarissen zich regelmatig 

zowel mondeling als schriftelijk laten informeren 

door de directeur-bestuurder. De Raad van 

Commissarissen heeft tien 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

RVC: 
Mr. P.J. de Ridder (voorzitter),
W. Aarts 
en C. Leenders.

Raad
van Commissarissen

Bestuurder
(fulltime)

Managementassistente
(parttime 16 uur)

Coördinator Financiën
en Beleid

(parttime 30 uur)

Coördinator Beheer
en Techniek
(fulltime)

Adm. Medewerkster
(parttime 16 uur)

Medewerkster
Woonconsulente

(fulltime)

Adm. Medewerkster Receptie
en Woningzoekendenreg.

(partime 20 uur)

Opzichter Mutatie en
dagelijks onderhoud

(fulltime)
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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 is in 2015 een nieuwe accountant 

aangesteld, namelijk BDO. Voor fiscale zaken blijven 

we werken met Deloitte Fiscaal adviezen. 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. De volgende 

visitatie vindt plaats in 2018.
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Activa Balans per 31 december 2015

2015 (€) 2014 (€)

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Computersoftware / Licenties 116.509 129.953

116.509 129.953

Materiële vaste activa

Sociaal vastgoed in exploitatie 75.801.324 76.203.377

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 557.974 4.408.582 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 629.158 1.299.358 

76.988.456 81.911.317

Vastgoedbeleggingen

Commercieel vastgoed in exploitatie 3.469.978 3.284.334 

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 137.500 137.500 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie - - 

3.607.478 3.421.834 

Financiële vaste activa

Andere deelnemingen 1.049 1.049

Latente belastingvordering(en) 1.640.608 235.245

1.641.657 236.294

Vlottende activa

Voorraden

Vastgoed bestemd voor verkoop 1.483.488 1.102.209

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop 2.083.882 2.446.772

3.567.371 3.548.981

Onderhanden projecten - - 

 - 

Vorderingen

Huurdebiteuren 21.361 32.335

Belastingen en premies sociale verzekeringen 64.230 22.000  

Overige vorderingen 65.738 1.784.018

Overlopende activa 695.750 28.101

847.079 1.866.455

Liquide middelen 2.367.143 2.784.855

2.367.143 2.784.855

Totaal activa 89.135.694 93.899.691

Samengevatte 

jaarrekening
Activa

e
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Samengevatte 

jaarrekening
Passiva

e
Passiva Balans per 31 december 2015

2015 (€) 2014 (€)

Eigen vermogen

Overige reserves 36.455.084 38.532.396

36.455.085 38.532.396

Voorzieningen

Overige voorzieningen 87.863 65.794

87.863 65.794

Langlopende schulden

Leningen kredietinstellingen 47.314.503 51.106.450

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 132.713 132.713

Overige schulden 7.646 7.645

47.454.862 51.246.808

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 2.671.218 1.771.433

Schulden aan leveranciers 130.111 79.621

Onderhanden projecten - -

Belastingen en premies sociale verzekeringen 162.016 748.495

Overige schulden - -

Transitoria 2.174.539 1.455.143

5.137.883 4.054.693

 

 

 

Totaal passiva 89.135.694 93.899.691
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Samengevatte 

jaarrekening
Winst en verlies

e Winst en verliesrekening over 2015

2015 (€) 2014 (€)

Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten 7.515.011 7.249.240

Vergoedingen 30.811 30.307

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 1.288.194 3.701.371

Geactiveerde productie eigen bedrijf 340 165.962

Overige bedrijfsopbrengsten 2.593 4.172

Som der bedrijfsopbrengsten 8.836.949 11.151.052

  

Bedrijfslasten

Afschrijving op (im)materiële vaste activa 3.136.538 3.643.087

Overige waarde vermindering op (im)materiële vaste activa 4.912.229 3.775.208

Lonen en salarissen 634.705 561.785

Sociale lasten 82.887 90.581

Pensioenlasten 77.297 72.973

Bijzondere waardeveranderingen van onderhanden werken - -

Lasten onderhoud 795.211 646.915

Overige bedrijfslasten 2.477.811 1.874.094

Som der bedrijfslasten 12.116.678 10.662.643

BEDRIJFSRESULTAAT -3.279.729 488.410

Gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 1.110.384 1.223.120

Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 346.717 1.065.768

Financiële baten en lasten

Rentebaten 35.175 38.128

Waardeveranderingen financiële vaste activa - -

Rentelasten 2.004.752 2.555.217

-1.969.577 -2.517.089

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTING -3.792.205 260.210

Belastingenresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 1.405.363 316.749

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA BELASTINGEN -2.386.842 576.959
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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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