2012 stond in het teken van het vinden van balans. In de eerste plaats geldt dat voor de financiële positie van Maasvallei.
Deze stond sterk onder druk door de veranderende markt, de
crisis en de overheidsmaatregelen. Het is gelukt om een financiële status te realiseren als grondslag voor een gezonde toekomst van onze woningcorporatie. Maar om in balans te blijven,
moeten we voortdurend gefocust zijn. Ook op sociaal gebied
was het zoeken naar evenwicht in 2012. Aan de ene kant onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid en ambitie, aan de andere kant de noodzakelijke bezuinigingen. Dat betekent keuzes
maken. Niet kijken naar wat niet kan, maar ruimte creëren voor
wat wel kan. Géén concessies aan de kwaliteit van wonen, niet
4

bezuinigen op onderhoud van de woningen. Wel efficiënter
investeren, bijvoorbeeld in duurzaamheid, zoals zonnepanelen
en isolatie van woningen. Niet stoppen met ontwikkelen en
bouwen, wél prioriteiten stellen. Een omvangrijk project als De
Leim heeft een dermate grote impact op de wijk Heer dat deze
investering zich terugbetaalt in verbetering van woon- en leefomgeving. Een sociale investering waarvan onze bewoners in
Heer de vruchten plukken. Daar staat bijvoorbeeld tegenover
dat de ontwikkeling van de aangekochte monumentale boerderij achter het kantoor van Maasvallei is doorgeschoven naar
2018. In balans is geven en nemen, doen en laten, geduld hebben en vaart maken. In balans is Maasvallei 2012.
5
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Voorwoord

Een regeerakkoord dat bol staat van bezuinigingen, consumenten die de vinger op de knip houden, faillissementen en een
groeiende werkeloosheid: eind 2012 staan alle seinen op rood. Crisis of de hoogste tijd voor verandering?

In de vraag ligt tevens het antwoord opgesloten. Ook de corporatiesector heeft last van

onzekerheid op de woningmarkt op te lossen. Het nieuwe akkoord brengt onvoldoende

de malaise waar we mee te maken hebben. De bezuinigingen in het regeerakkoord ra-

beweging in de woningmarkt. Door het verhogen van het budget voor startersleningen

ken de sector hard. Het huurbeleid gaat op de schop waardoor huurders geconfronteerd

naar 50 miljoen euro, het verlengen van aflossingstermijnen of de mogelijkheid te bieden

worden met forse huurverhogingen. Direct gevolg: de koopkracht daalt nog verder en

een tweede lening af te sluiten, herstelt het consumentenvertrouwen niet. Hierbij blijft de

bestedingen nemen nog verder af.

vraag vooralsnog onbeantwoord of de banken bereid zijn mee te werken aan deze ruimere
kredietverstrekking.

De onbedoelde neveneffecten van het regeerakkoord stapelen zich inmiddels op. De
investeringscapaciteit van de sector slinkt zienderogen. Van anticyclisch bouwen, zeker

Van evenwicht op de woningmarkt is geen sprake. Ad-hoc maatregelen om geld uit de

in crisistijd, is geen sprake meer. Funest voor bouwend Nederland. Als druppel op de

sector weg te halen en de corporaties als belastingkantoor te gebruiken bieden geen

gloeiende plaat wordt het btw-tarief verlaagd en een energiebesparingsfonds in het leven

structurele oplossing voor de problemen op de woningmarkt. Om de oorzaken van deze

geroepen. De verlaging van het btw-tarief is weliswaar een financiële meevaller maar of

malaise aan te pakken is een daadwerkelijke hervorming onontkoombaar.

hiermee de beoogde stimulans voor de bouwsector wordt gerealiseerd is zeer de vraag.
De crisis biedt de sector echter ook tal van uitdagingen. Dat vraagt van corporaties een
Ondanks de maatregelen die in het woonakkoord zijn genomen, lukt het maar niet de
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gewijzigde rol als maatschappelijk ondernemer en een andere kijk op de financiering.

Voorwoord

Corporaties hebben een relatief hoge kostenstructuur. Bezuinigen op de bedrijfslasten is

de kwaliteit van wonen, niet bezuinigen op onderhoud van de woningen. Wel efficiënter

een van deze uitdagingen. Wij hebben in eerste instantie de quick wins binnengehaald.

investeren in duurzaamheid, zoals zonnepanelen en isolatie. Niet stoppen met ontwikke-

Deze besparingen zijn echter onvoldoende om de verhuurdersheffing op te vangen.

len en bouwen, wél prioriteiten stellen.

Verdere besparen is noodzakelijk. Wij worden uitgedaagd onze efficiency en effectiviteit

In balans zijn, is geven en nemen, doen en laten, geduld hebben en vaart maken. In 2012

te verbeteren, nieuwe samenwerkingsvormen aan te gaan en meer te bezuinigen op on-

is Maasvallei in balans.

derhoudsuitgaven, zonder de kwaliteit van het bezit en onze dienstverlening aan te tasten.
Wij wensen u veel leesplezier bij het lezen van dit jaarverslag.
Daarom stond 2012 in het teken van het vinden van balans. In de eerste plaats geldt dat
voor de financiële positie van Maasvallei. Deze stond onder druk door de ongewisse toe-

Ing. Frans Crijns

komst van de woningmarkt, de crisis en de overheidsmaatregelen. Het is ons vooralsnog

Directeur bestuurder

gelukt om een gezonde financiële status te realiseren als grondslag voor een duurzame
toekomst van Maasvallei.
Om in balans te blijven, moeten we voortdurend onze sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid en ambitie afwegen tegen de noodzakelijke bezuinigingen. Dat betekent
keuzes maken en naar oplossingen zoeken voor het disfunctioneren van de woningmarkt.
Niet kijken naar wat niet kan, maar ruimte creëren voor wat wel kan. Géén concessies aan
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Externe
ontwikkelingen
vragen om een
flexibele organisatie
met efficiënte
dienstverlening.

Goed wonen voor
mensen met lagere
inkomens.

Onze rol als
maatschappelijk
ondernemer
waarmaken.

1. Algemeen

1. Algemeen

Externe ontwikkelingen

aan werkgelegenheid is zorgwekkend. De economische ontwikkelingen en de politieke
besluitvorming maken het toekomstperspectief voor veel mensen en bedrijven onzeker.

Bij het schrijven van het jaarverslag 2012 is de verleiding om de tekst van de inleiding over
2011 integraal over te nemen groot. Om de eenvoudige reden dat de externe invloeden waar

De maatregelen in het Woonakkoord zouden een bijdrage kunnen leveren aan het vlot

wij mee geconfronteerd worden in 2012 relatief weinig zijn veranderd ten opzichte van 2011.

trekken van de woningmarkt. Helaas hebben maatregelen ook een averechts effect. De
verhuurdersheffing leidt tot een forse rem op onze investeringen. De economische om-

De crisis in Europa is nog actueel, de woningmarkt zit nog op slot, de politieke omge-

standigheden en de aangescherpte regelgeving in de bankensector bemoeilijken de fi-

ving waarin corporaties moeten werken blijft onstabiel en de uitwerking van de Europese

nancierbaarheid van onze investeringen. Voor starters blijft het door de strikte regels bij

regelgeving drukt nog steeds haar stempel op de sector. Maar ook de rente is laag, de

de hypotheekverstrekking moeilijk om hun wensen te realiseren.

bouwkosten zijn laag en de BTW op het loonkostenbestanddeel bij onderhoud is per 1
maart 2013 wederom tijdelijk verlaagd.

Corporaties, die op betere tijden hadden gehoopt na het aanpassen van het Woonakkoord zijn bedrogen uitgekomen. De verhuurdersheffing gaat weliswaar omlaag maar

Onze economie verkeert in moeilijke omstandigheden. Voor de derde keer in vier jaar tijd

hier tegenover staat een daling van de maximale jaarlijkse huurverhoging. Een sigaar uit

verkeren wij in een recessie. Faillissementen zijn aan de orde van de dag en het verlies

eigen doos. Het bestaande woningwaarderingssysteem blijft gehandhaafd en wordt bin-
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1. Algemeen

nen twee jaar gekoppeld aan een huursombenadering om het huurplafond en de waarde

nieuwbouw in de huur- en koopsector een positieve invloed hebben op de economie. Er

van de woning beter op elkaar af te stemmen. Erg omslachtig. Een bureaucratisch, inko-

is meer nodig. Schenk meer aandacht aan de aanhoudend hoge hypotheekrente in Ne-

mensafhankelijk, huurbeleid dat ongetwijfeld zorg draagt voor operationele problemen.

derland, de zwaardere normen die banken stellen voor een maximale hypotheek, de aan-

De eerdere poging voor alle huurders een inkomensverklaring te verstrekken is niet voor

gescherpte regels bij hypotheekverstrekking in relatie tot de beperking van de hypotheek-

herhaling vatbaar. Deze ontwikkelingen vragen intern om een flexibele organisatie met

renteaftrek en de vertaling van de opgave waar de bankensector vanuit Basel III voor staat.

een efficiënte dienstverlening.
De toenemende vergrijzing vraagt om geschikte woningen voor deze doelgroep. Door
De maatregelen uit het Woonakkoord trekken de woningmarkt niet uit het slop. De nieuw-

de bezuinigingen op de zorg en in de maatschappelijke sector, waaronder WMO, is een

bouwproductie daalt verder. De tijdelijke BTW-verlaging op arbeidskosten bij renovatie

brede inzet van alle maatschappelijke partners vereist. Dit dwingt ons tot het maken van

en herstel van woningen dringt de nieuwbouw nog meer terug. Er is maar een conclusie

keuzes.

mogelijk: de maatregelen uit het Woonakkoord brengen ons geen stap verder. Het huidig
knip- en plakwerk biedt onvoldoende oplossing voor de problemen op de woningmarkt.

Een aanpak waarbij alle partijen hun eigen verantwoordelijk moeten nemen om de huidige
problematiek op te lossen past beter in de huidige maatschappelijke context. Wellicht is

Gevolgen: dalende huizenprijzen, een streng hypotheekregime, de verlaging van pensi-

het aanpassen van het tijdschema waarbinnen een en ander gerealiseerd moet worden al

oenen, een toenemende werkloosheid, dalende koopkracht en consumenten die de hand

een belangrijke stap in de goede richting.

op de knip houden. De malaise op de woning- en bouwmarkt houdt de Nederlandse economie in haar greep. De economische krimp van 0,9 procent in 2012 komt voor de helft
op het conto van de bouwsector. Voor 2013 stelde de Economische Commissie haar voor-

Interne ontwikkelingen

uitzichten naar beneden bij en voorspelt nu een verder krimp voor 2013 met 0,6 procent.
De sector is volop in beweging. Ons verdienmodel staat onder druk en de dienstverlening
Het bovengeschetst beeld van de woningmarkt en de Nederlandse economie is weinig

moet worden aangepast aan de actuele ontwikkelingen. In 2013 buigen wij ons over de

optimistisch. Om het vertrouwen in de toekomst te herstellen is meer nodig dan het huidig

vraag welke scenario’s wij kiezen om voor onze missie ‘goed wonen voor mensen met

Woonakkoord biedt. Of de maatregelen voor de lange termijn doeltreffend zijn moet nog

lagere inkomens’ de beste strategische keuzes te maken. Vanuit ons beeld over het maat-

blijken. Voor de korte termijn zijn de ingrepen in elk geval desastreus. Voorkom dat nog

schappelijk speelveld werken wij samen met onze lokale stakeholders, zoals de huurders-

meer werknemers ontslagen worden. Bestrijdt de werkloosheid door te investeren in de

organisatie, gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen om onze rol als maatschappelijk

economie en breng de bouwproductie op gang. Een forse investeringsimpuls is goed voor

ondernemer waar te maken.

de woningmarkt en heeft nauwelijks een negatief effect op het begrotingstekort.
Wij onderkennen dat meer marktwerking, meer dynamiek op de woningmarkt en meer
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Wij onderzoeken hoe wij in de toekomst onze bijdrage kunnen leveren aan een goede

en onze doelstellingen met de stakeholders te bespreken. Maasvallei anticipeert op de

volkshuisvesting. Dat verplicht ons duidelijke keuzes te maken. Wij geven antwoord op

veranderingen in de samenleving, past haar woningaanbod waar nodig aan, stapt over op

vragen als: welke taken voeren wij wel of niet nog uit en wat moet het niveau van onze

een vraaggerichte dienstverlening en past haar werkprocessen hierop aan. Waar mogelijk

dienstverlening zijn. Dit impliceert aangeven waar wij mee stoppen of waar wij op bezui-

wordt optimaal gebruik gemaakt van de social media.

nigen. Wij hebben onze investeringsvoornemens in nieuwbouw al flink moeten bijstellen.
De toenemende druk op de bestaande woningvoorraad als gevolg van de huidige markt-

Het woningaanbod aanpassen impliceert niet alleen dat wij zorg dragen voor een veilige

ontwikkelingen dwingt ons tot het maken van kwaliteitsslagen.

woning en woonomgeving met een gezond leefmilieu. Goede energieprestaties van de woningvoorraad en het gebruik van duurzame materialen zijn hier onlosmakelijk mee gelieerd.

Om de komende jaren te kunnen blijven investeren in de gewenste aanpassingen van de
bestaande voorraad sturen wij scherp op onze onderhoudskosten. Aan de orde komen:

Een vraaggerichte dienstverlening vereist van onze medewerkers dat zij professioneel, be-

welke concessies accepteert de markt ten aanzien van de kwaliteit van de woning, welke

trokken en ondernemend zijn. In het verslagjaar hebben wij deze kernwaarden voor Maas-

risico’s brengt kostenreductie bij onderhoud met zich mee, welke besparingen realiseren

vallei benoemd. Wij zijn een traject gestart deze waarden te verankeren in ons denken en

wij door slimmer te werken.

handelen in de interne organisatie en stralen dit naar buiten toe uit.

In het verslagjaar hebben wij een start gemaakt met het verkennen van mogelijke oplos-

De individualisering in de maatschappij neemt toe. Oude netwerken verdwijnen en maken

singsrichtingen. In 2013 onderzoeken wij verder welke (on-)mogelijkheden de oplossings-

plaats voor virtuele varianten als Facebook, Twitter en Linkedin. Persoonlijke contacten

richtingen bieden en hoe wij deze in de organisatie kunnen implementeren.

worden hierdoor schaarser. Om met onze huurders te communiceren zijn wij steeds meer
aangewezen op de social media. De uitkomsten van een in 2012 onder onze huurders

Ten aanzien van onze kostenstructuur hebben wij de eerste resultaten geboekt bij het

uitgevoerd huurdersonderzoek bevestigen deze tendens.

realiseren van besparingen, zowel als het gaat om efficiency als om effectiviteit. In eerste
instantie hebben wij de quick wins binnengehaald. In 2013 zetten wij stappen om onze

Wij constateren een toenemende vraag naar informatie als gevolg van de verdere digi-

bedrijfskosten verder terugdringen door nog doelmatiger te werken. Bij de verdere uit-

talisering. Met de komst van de smartphones en tablets zijn we immers altijd en overal

werking betrekken wij de medewerkers om verbetervoorstellen te formuleren en uit te

bereikbaar. Hierin schuilt het gevaar dat we onze huurders overladen met niet relevante

werken. Dat doen wij vanuit een kwalitatief goede bedrijfsvoering en een herbezinning op

informatie; een overload aan informatie. Wij werken een plan van aanpak uit om ons aan-

de structuur en de cultuur van Maasvallei.

bod aan informatie af te stemmen op de behoefte van de huurder. Tevens beantwoorden
wij de vraag hoe wij onze bedrijfs- en communicatieprocessen kunnen versoepelen, ver-

Om vanuit een gezonde financiële basis onze slogan ‘Maasvallei brengt wonen tot leven’

eenvoudigen en verbeteren. Wij kijken naar onze ICT als middel om onze processen te

de komende jaren inhoud te geven, gebruiken wij 2013 om onze visie aan te scherpen

veranderen en, uiteraard, als middel om besparingen te realiseren.
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1. Algemeen

De woningmarkt staat door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren voor grote hervor-

visie over eigen vastgoedontwikkeling, het realiseren van kleinschalige woonvormen of

mingen. De toekomst van de markt is voor een belangrijk deel afhankelijk van economi-

contracteren (diensten kopen of verhuren woningen).

sche ontwikkelingen, waaronder de bankensector, en van (financiële) ingrepen vanuit de
overheid. Binnen de mogelijkheden die er zijn, houden wij onze kerntaken overeind. In

De lokale verankering creëren we door onze medewerkers, die hun ogen en oren open

2013 presenteren wij ons nieuw ondernemingsplan. Geen strak omlijnd kader maar een

houden. In ons beleid schenken wij aandacht aan die wijken waar we bezit hebben. Omdat

duidelijke visie voor de toekomst en een aanpak waarmee Maasvallei haar maatschappe-

onze financiële mogelijkheden onder druk staan, wegen wij bij het beoordelen van onze

lijke rol kan waarmaken.

inzet in de wijken inzet en rendement met elkaar af. Wij schenken hierbij aandacht aan de
relatie tussen de meest belangrijke klantbehoeften en onze unieke sterktes. Vitale wijken
zijn immers de basis voor goed wonen.

Lokale verankering
In 2011 hebben wij vermeld dat wij alle convenanten geïnventariseerd hebben op ‘verantOns werkgebied strekt zich uit over Zuid-Limburg. In vier gemeenten hebben wij bezit.

woordelijkheid en financiering’. Wij hebben geconstateerd dat er een grote overlap tussen

Met de belanghouders onderhouden wij heel frequent contact om elkaars belangen zo

de verschillende convenanten bestaat. Het is helaas niet mogelijk gebleken in 2012 een

goed als mogelijke op elkaar af te stemmen. Wij voeren overleg met de provincie Limburg,

aantal convenanten te saneren.

de lokale overheden, de huurdersbelangenvereniging, de bewonersoverlegcommissies
(BOC’s) en maatschappelijke organisaties.

Voorraadbeleid
In 2012 hebben wij in overleg met de provincie initiatieven opgestart om de bouwproductie aan te jagen. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau voeren wij structureel overleg

(Des-)investeringsbesluiten worden genomen op basis van de uitkomsten van het voor-

met de gemeenten Maastricht, Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten. Met de gemeente

raadbeleid. Wij toetsen onze woningvoorraad op:

Beek gebeurt dit niet, mede omdat wij slechts een beperkt aantal woningen verhuren.

• de klantwensen;

Het overleg met de gemeenten is vastgelegd in jaarlijkse prestatieafspraken, die perio-

• de technische prestaties;

diek worden geëvalueerd. Het overleg met de huurdersbelangenvereniging en de BOC’s

• de gevolgen van de ingrepen op de gewenste voorraadportefeuille;

is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en een onderliggend reglement voor

• de financiële consequenties.

BOC’s.
Op complexniveau is richtinggevend beleid geformuleerd dat als basis dient voor de verWij voeren regelmatig gesprekken met maatschappelijke organisaties in ons werkgebied.

taling naar onze meerjaren onderhoudsbegroting en onze herstructureringsvisie van de

Het overleg met deze organisaties kent een grote diversiteit en wordt bepaald door onze

woningvoorraad. Naast het inzicht in de verschillende kwaliteitsaspecten van onze voor-
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raad speelt de bevolkingsontwikkeling een belangrijke rol. In het beheerproces leggen wij
de nadruk op de efficiëntie van de uitvoerende processen

Wet Normering Topinkomens
Nog voordat de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht werd, heeft de minister de corporatiesector eenzijdig een staffel met maximale bezoldigingen gepresenteerd
die voorbij gaat aan de sector brede beloningscode die sinds juli 2010 wordt toegepast.
Tegen de WNT hebben wij in beginsel geen bezwaar omdat wij per slot van rekening te
maken hebben met het besteden van gemeenschapsgelden.
De juridische uitwerking van de minister laat te wensen over. Ons bezwaar is tweeledig:
• de rechtszekerheid van bestuurders en commissarissen is in het gedrang;
• de staffel die de minister hanteert gaat voorbij aan de zwaarte van de functie en is enkel
gebaseerd op de omvang van het bezit.
Het standpunt van de minister dat de sector zich niet gehouden heeft aan haar eigen beloningscode kunnen wij niet delen. De misstanden bij een beperkt aantal corporaties kan
niet worden aangegrepen om alle corporaties disciplinair te straffen en de sector in een
negatief daglicht te plaatsen.
De huidige systematiek zal ongetwijfeld tot bizarre situaties gaan leiden. Bestuurders en
medewerkers in de corporatiesector gaan sterk afwijken van de salarissen van ambtenaren
in vergelijkbare functies en/of functies met dezelfde zwaarte. In de huidige staffel kun je
beter een secretariaatsfunctie bekleden bij het ministerie van BZK dan de bestuursfunctie
bij een corporatie van 4000 woningen.
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1. Algemeen

Het woningaanbod aanpassen impliceert niet alleen dat
wij zorg dragen voor een veilige woning en woonomge
ving met een gezond leefmilieu. Goede energieprestaties
van de woningvoorraad en het gebruik van duurzame ma
terialen zijn hier onlosmakelijk mee gelieerd.
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2. Samenwerken

2. Samenwerken

Participatie

Kritische huurders worden zelf verantwoordelijk voor de leefbaarheid in hun buurt. Hierbij
kunnen zij zich bedienen van direct leverbare informatie via de social media. De mondig-

In de corporatiesector volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Als gevolg

heid van de huurder is hiermee enorm vergroot. Deze ontwikkeling verplicht ons dan ook

van de demografische, economische, politieke en sociaal-maatschappelijke ontwikkelin-

op een andere manier invulling te geven aan het begrip participatie. De invloed van de

gen staan alle seinen op rood. De ontwikkelingen in de samenleving, versterkt door de

huurder op de leefbaarheid in de buurt, de verhuur en het beheer van de woningen wordt

digitalisering die ons leven steeds meer verandert, leiden ertoe dat er een groep ontstaat

anders ingevuld dan een aantal jaren geleden. Iedereen vindt het immers belangrijk te wo-

die de ontwikkelingen niet kan volgen.

nen in een omgeving die leefbaar is en tegemoet komt aan de wensen, die je er aan stelt.

Door de maatschappelijke ontwikkelingen verandert het consumentgedrag. Zaken afdwin-

In een periode waarin de financiële mogelijkheden van een corporatie beperkt worden, is

gen omdat het geen vanzelfsprekendheid meer is dat dingen voor je geregeld worden.

het op een moderne manier invulling geven aan participatie noodzakelijk. Uitgangspunt

De overheid bezuinigt fors op haar uitgaven en trekt zich steeds verder terug. Omdat de

is met partijen samen te werken om problemen op te lossen. Verwachtingen moeten op

markt de taken van de overheid niet overneemt, moet de burger steeds vaker zijn verant-

elkaar worden afgestemd, waarna in onderling overleg naar een oplossing kan worden

woordelijkheid nemen. Zelfredzaamheid is echter niet voor iedereen weggelegd. Deze

gezocht.

groep behoort voor een aanzienlijk deel tot de doelgroep van de corporaties. Voor de
inrichting van onze participatie heeft dit gevolgen.

Participatie is een vorm van samenwerken om problemen op te lossen of invulling te geven aan wederzijdse verwachtingen. De tijden dat partijen bij de corporatie een probleem
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2. Samenwerken

of vraag voorlegden en de oplossing eenzijdig uit de koker van de corporatie komt, is

Samenwerking gemeenten

definitief voorbij. Bewonersparticipatie is een onderdeel van ons stakeholdersmanagement; een onderdeel van duurzaam ondernemen. Het proces van het managen van de

Met de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem vindt periodiek

verwachtingen van iedereen.

overleg plaats op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt over de bestaande woningvoorraad, de nieuwbouw, energie en duurzaamheid, de

Wij begrijpen welke belangen de verschillende stakeholders hebben en leggen een relatie

huisvesting van statushouders en overige aandachtspunten op de lokale woonagenda.

tussen hun en ons eigen belang. Wij kennen onze stakeholder, beoordelen hun mate van
invloed op onze organisatie.

Afspraken maken voor het jaar 2013 wordt bemoeilijkt omdat de parlementaire besluitvorming rondom de nieuwe Woningwet nog steeds niet heeft plaats gevonden. De discussie

Met het stakeholdermanagement vertalen wij uitkomsten van de dialoog met onze stake-

over de kerntaken van de corporaties bemoeilijkt het een aanbod aan de gemeenten te

holders in nieuwe producten of activiteiten. Waar nodig kan dit leiden tot organisatorische

doen om delen van het gemeentelijk woonbeleid uit te voeren.

aanpassingen. Het vorenstaande laat onverlet dat het een bewuste keuze kan zijn om geen
actie te ondernemen. Wij hoeven bij de uitwerking niet altijd de regierol op ons te nemen.

Als gevolg van de maatregelen van het kabinet Rutte staan de investeringsmogelijkheden
onder druk. Dat beperkt onze mogelijkheden om (meerjaren-)afspraken te maken over

Als voorbereiding op ons nieuw ondernemingsplan, dat wij eind 2013 presenteren, gaan

investeringsbeslissingen.

wij in overleg met onze stakeholders. Wij vormen ons een beeld van de verwachtingen van
de stakeholders en geven inzicht in de mate waarin tegemoet kunnen komen aan deze
verwachtingen.

Samenwerking huurders

Maasvallei bespreekt het te voeren beleid met de gemeenten in haar werkgebied, de

De samenwerking met de huurders vindt op verschillende niveaus plaats: algemeen stra-

huurdersbelangenvereniging HV Woonvallei, bewonerscommissies en maatschappelijke

tegisch, operationeel algemeen en individueel met directe persoonlijke betrokkenheid.

organisaties. De HV Woonvallei en de gemeenten beschouwen wij als onze belangrijkste
samenwerkingspartners. Het overleg met de gemeenten is gewaarborgd middels pres-

Met de overkoepelende huurdersorganisatie, de HV Woonvallei, wordt op bestuurlijk ni-

tatieafspraken. Die worden jaarlijks geëvalueerd. Ten behoeve van het overleg met de

veau 8 keer per jaar overleg gevoerd. Aan dit overleg nemen deel de bestuurder en de

huurdersorganisaties is een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

manager beleid & strategie. Daarnaast wordt jaarlijks een strategie-dag georganiseerd.
Maandelijks praat de manager Wonen met de HV Woonvallei over actuele onderwerpen.
In het overleg wordt de voortgang van afspraken en/of projecten gemonitord.
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Onze leefbaarheidsmedewerkers voeren op ad hoc basis overleg met de HV Woonvallei.

Individuele bewonersbijeenkomsten

Met elke bewonersoverlegcommissies vindt structureel twee keer per jaar overleg plaats.
In 2012 is voor de eerste keer een ‘BOC-dag’ georganiseerd. Tijdens deze dag is een

Regelmatig worden bewonersbijeenkomsten georganiseerd met een specifiek karakter.

actueel onderwerp besproken. Centraal stond het thema ‘leefbaarheid in gemengde com-

Voor de oplevering van het nieuwbouwcomplex Blauwe Veste is een tweetal kijkdagen

plexen en de rol van Maasvallei hierin’.

georganiseerd. Aansluitend is een informatieavond georganiseerd voor de toekomstige
bewoners. De positieve ervaringen bij dit nieuwbouwcomplex hebben ons doen besluiten

Op deze dag heeft Maasvallei tevens een blijk van waardering geuit tegenover alle BOC-

voor deze insteek te kiezen bij alle nieuwbouw.

leden voor hun inzet en betrokkenheid. De reacties op deze dag zijn zo positief dat de
afspraak is gemaakt jaarlijks een BOC-dag te organiseren.

Voor het zorgcomplex Hagerpoort is een inloopspreekuur georganiseerd. In dit complex
(zorgcomplex met seniorenwoningen) hebben wij in overleg met de zorgaanbieder Vivre

Belangrijkste onderwerpen die met de HV Woonvallei zijn besproken zijn:

bewoners geïnformeerd. Tijdens deze laagdrempelige bijeenkomsten kunnen bewoners

• de missie en visie in het nieuw ondernemingsplan;

met de meest uiteenlopende vragen terecht, kunnen ze algemene informatie krijgen of

• duurzaamheids- en energiebeleid;

hun ongenoegen uiten over voor hun wezenlijke onderwerpen.

• leefbaarheidsbeleid;

Voordeel van deze vorm van communiceren is dat bewoners snel hun weg in het netwerk

• huurbeleid en huurverhoging 2012 als afgeleide van het rijksbeleid;

van wonen en zorg vinden.

• het jaarverslag en jaarrekening 2011;
• de financiële meerjarenbegroting 2013, incl. de onderhoudsbegroting 2013 en het
activiteitenplan;

Klantenpanels

• de begroting 2012 van de HV Woonvallei;
• de jaarrekening 2011 van de HV Woonvallei;

In 2012 hebben wij één klantenpanel georganiseerd. Met het klantenpanel hebben wij

• de prestatieafspraken 2012 en de evaluatie prestatieafspraken 2011 met de gemeenten

onderzoek gedaan naar ons imago op het gebied van communicatie en hoe de ervaringen

in het werkgebied;

van huurders op verschillende contactmomenten zijn. Tijdens het klantenpanel stonden de

• afhandelen bewonersklachten;

volgende vragen centraal:

• lidmaatschap Roos;

•

Hoe vinden huurders dat Maasvallei hen bejegent?

• afrekening servicekosten;

•

Wat zijn de ervaringen van huurders op de verschillende contactmomenten?

• de gevolgen van de EU-maatregelen voor het werkterrein van corporaties;

•

Wat is het imago van Maasvallei als het gaat om communicatie?

• informatie over actuele nieuwbouwprojecten;

De reacties uit het klantenpanel waren positief. Het verslag over dit panel is terug te vinden op onze website.
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Ondernemingsraad

• de nieuwe onderhoudsronde functieprofielen;
• evaluatie bedrijfsarts;

Uiteraard zijn onze medewerkers een belangrijke stakeholder. De ondernemingsraad (OR)

• stand van zaken met betrekking tot participatie;

heeft over 2012 geen apart jaarverslag uitgebracht. Het jaarverslag van de OR is opgeno-

• doorvoeren bezuinigingen naar aanleiding van Rutte II.

men in het jaarverslag van Maasvallei. In het jaarverslag kunnen geïnteresseerden lezen
hoe de samenstelling van de OR was in 2012, de frequentie van overleg van de OR en de
onderwerpen, die met de bestuurder zijn besproken.

Klachtencommissie

Samenstelling van de OR in het verslagjaar:

Ondanks alle gemeenschappelijk en individueel overleg kunnen huurders met klachten
blijven zitten Als deze niet of niet naar tevredenheid worden opgelost, kan de klachten-

Voorzitter

de heer R. Starren

commissie worden ingeschakeld. De klachtencommissie adviseert de bestuurder met be-

Secretaris

mevrouw A. Stassen-Hausoul

trekking tot de afhandeling van de aan haar voorgelegde klacht. Maasvallei voorziet in het

Leden		

de heren L. Smeets, R. Drissen en P. Welters

secretariaat van de commissie. Voor klachten over woonruimteverdeling kunnen klanten
terecht bij de klachtencommissie Woningburo.

De leden van de OR hebben in 2012 geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot
bijscholing. In 2012 heeft de OR geen afzonderlijke vergadering met het personeel geor-

De werkwijze en de samenstelling van de klachtencommissie is per 1 januari 2012 gewij-

ganiseerd. De medewerkers worden geïnformeerd middels de verslagen van het overleg

zigd. De leden hebben geen werkrelatie met Maasvallei en zitten op persoonlijke titel in

met de bestuurder. De verslagen worden gepubliceerd op intranet en zijn toegankelijk

de klachtencommissie. De klachtencommissie is onafhankelijk en is zelf verantwoordelijk

voor alle medewerkers.

voor haar functioneren. Het reglement is op aanvraag en via de website beschikbaar. In
ons bewonersblad wordt periodiek aandacht geschonken aan de taak en werkwijze van de

De OR en de bestuurder hebben in 2012 vijf keer vergaderd. De belangrijkste onderwer-

klachtencommissie.

pen van overleg waren:
• het beloningssysteem/schouderklopje;

Op grond van het nieuwe klachtenreglement brengt de klachtencommissie met ingang

• het aanwijzen van de collectieve vrije dagen 2012 en 2013;

van 2012 jaarlijks voor 1 maart verslag uit van haar werkzaamheden aan de bestuurder en

• het oplossen van problemen na afronding van de verbouwing kantoor;

de huurdersorganisatie. Op basis van dit verslag legt de bestuurder verantwoording af

• het calamiteitenprotocol;

over de klachtafhandeling in het jaarverslag. Het verslag van de klachtencommissie wordt

• de werkkostenregeling;

aangeboden aan de Raad van Commissarissen. Het volledige jaarverslag 2012 kunt u le-

• verschoven werktijden;

zen op onze website www.maasvallei.nl
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Samenstelling van de klachtencommissie per ultimo verslagjaar:

- een klager heeft, ondanks meerdere verzoeken daartoe, niet meer gereageerd waardoor de klachtencommissie het dossier uiteindelijk heeft gesloten.

Voorzitter				Mr. R.J.G.M. Jeukens
Lid op voordracht huurdersorganisatie

A.F. Gabbano

Een klacht wordt vaak gezien als een bedreiging. Het is echter een utopie te veronderstel-

Lid op voordracht Maasvallei		

Mr. P.F.R. Moors

len dat een organisatie geen fouten maakt. Een klacht kan daarom ook worden ingezet om

Lid (plaatsvervangend)			

Mr. A. Cikikyan

processen te optimaliseren en de organisatie stimuleren zich te verbeteren.

In 2012 zijn tien klachten ontvangen, als volgt onder te verdelen:

Samenwerking ketenpartners

Twee klachten heeft de klachtencommissie in behandeling genomen en een advies
aan de bestuurder uitgebracht. Maasvallei heeft de adviezen van de klachtencommissie

Met onze ketenpartners voeren wij op ad hoc basis overleg en leveren wij onze bijdrage

overgenomen. De klachten hebben betrekking op:

aan het realiseren van gemeenschappelijke doelen. Wij werken samen met onze partners

- het afhandelen van een klacht over geluidsoverlast, veroorzaakt door een naast de

om overlastsituaties aan te pakken, om uitstroom uit instanties voor maatschappelijk op-

woning geplaatste slagboom. De klacht is naar tevredenheid van klager opgelost;

vang te bevorderen, om huisuitzettingen te voorkomen, om de leefbaarheid in de buurten

- de onderhoudstoestand van de woning bij woningruil. Tijdens de hoorzitting zijn

te verbeteren, etc.

partijen overeen gekomen de onderhoudstoestand van de woning opnieuw te inventariseren. Tijdens de woninginspectie zijn afspraken gemaakt om de gebreken in
onderling overleg te herstellen. Naar aanleiding van de klachtmelding is besloten de
mutatieprocedure bij woningruil opnieuw te toetsen.
Zeven klachten zijn niet in behandeling genomen. Deze klachten hebben betrekking
op:
- een viertal klagers heeft de klacht ook aan de Huurcommissie voorgelegd. Deze
klachten hadden betrekking op: de aangezegde huurverhoging per 1 juli (2 maal),
geluidsoverlast en de staat van onderhoud van de woning;
- een klacht heeft betrekking op het inplaatsingsbeleid van de corporatie;
- een klacht over een, volgens klager, onverschuldigde betaling. De klacht is alsnog in
onderling overleg afgehandeld.
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Met het stakeholdersmagazine vertalen wij uitkomsten
van de dialoog met onze stakeholders in nieuwe producten
of activiteiten. Waar nodig kan dit leiden tot organisa
torische aanpassingen. Het vorenstaande laat onverlet
dat het een bewuste keuze kan zijn om geen actie te onder
nemen. Wij hoeven bij de uitwerking niet altijd de regierol
op ons te nemen.
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Belangstelling
voor woningen
van Maasvallei
blijft groot.

Betaalbaarheid of
investeren?

Hoge
score klanttevredenheid.

3. Wonen

3. Wonen
Huisvesten primaire doelgroep

tal woningzoekenden uitgeschreven. In totaal zijn in 2012 9.837 woningzoekenden uitgeschreven waarvan 8.226 door de jaarlijkse verlenging. We gaan 2013 dan ook in met

Vanaf 1 januari 2011 moet Maasvallei zich houden aan de ‘Europanorm’, waarbij minimaal

een opgeschoond woningzoekendenbestand. In 2012 hebben 3.468 nieuwe inschrijvin-

90% van de vrijkomende woningen aan huishoudens met een inkomen lager dan € 34.229

gen plaatsgevonden, waarvan 70% via de website van het Woningburo. Van de nieuwe

(2012) moet worden toegewezen.

inschrijvingen is 27% al huurder van een Maastrichtse corporatie, komt 18% van buiten de
regio en heeft 91% een huishoudinkomen tot € 34.085. Tot de primaire doelgroep (inko-

Maasvallei geeft nagenoeg volledig uitvoering aan deze regelgeving. Behoudens een en-

men onder de huurtoeslaggrens) behoort 75%.

kele uitzondering, worden alle woningen met een huur tot de huurtoeslaggrens toegewezen aan kandidaten met een gezinsinkomen lager dan € 34.229. Om aan de voortdurend

De spanning op de Maastrichtse woningmarkt blijft onverminderd groot; het aantal vrijko-

wijzigende, door de overheid opgelegde verantwoordingseisen te kunnen voldoen, zijn

mende woningen is nog steeds te beperkt om aan alle vragen te kunnen voldoen, zeker

de relevante werkprocessen aangepast. Voor de zelfstandige woningen behaalde Maas-

als in aanmerking wordt genomen dat de druk vanuit bijzondere doelgroepen toeneemt.

vallei een score op de toewijzingsnorm van 98%, voor de studentenkamers 100%. Hier-

De stedelijke doelstelling om ten minste 45% van de vrijkomende woningen via het aan-

mee voldoen wij ruim aan de norm die de minister heeft gesteld.

bodmodel te verhuren, kon net niet worden waargemaakt. Om desondanks de slaagkans
voor de minder kansrijke kandidaten te vergroten, is voor een deel van de vrijkomende

Vrijkomende woningen met een huur tot aan de huurtoeslaggrens worden toegewezen

woningen loting als toewijzingsinstrument ingevoerd.

conform de tussen de drie Maastrichtse corporaties (Servatius, Woonpunt, Maasvallei)
gemaakte beleidsafspraken. De uitvoering ligt bij het Woningburo Maastricht. Om on-

Ook in 2012 constateren wij dat de belangstelling voor de vrijkomende woningen van

nodige bestandsvervuiling te voorkomen, moet de inschrijving ieder jaar opnieuw worden

Maasvallei groot blijft. Waar stedelijk het gemiddeld aantal reacties op een vrijkomende

verlengd. Per 31-12-2012 stonden 18.937 woningzoekenden in Maastricht als woonwens

woning op 67 ligt, scoort Maasvallei er 86. De gemiddelde wachttijd voor een woning van

kandidaat ingeschreven. Vooral door de verplichte jaarlijkse verlenging is een groot aan-

Maasvallei is gemiddeld 7,0 jaar tegen 6,2 jaar stedelijk.
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Verantwoording woningtoewijzing Maastricht
				

Taakstelling

Realisatie stedelijk

Realisatie Maasvallei

Via krant aan te bieden		

>=

45%

42%

49%

Eigen inplaatsing/toekenning		

<=

10%

11%

6%

Doorstromers		

+/-

33%

40%

32%

Toewijzing aan primaire doelgroep

>=

61%

78%

77%

Europanorm		

>=

90%

97%

98%

Woningzoekenden per ultimo verslagjaar in Maastricht
			

2009

2010

2011

2012

Woonwenskandidaten		

23.224

25.221

25.254

18.937

Urgenten		

110

135

115

103

Maatwerkgroepen		

55

56

65

47

Totaal		

23.389

25.412

25.434

19.087

Woningtoewijzingen Maastricht
Toewijzing naar hoofdgroepen			

Maastricht totaal		

Maasvallei

Woonwens		

453

42%

54

49%

Urgent		

161

15%

19

17%

Maatwerk		

112

10%

14

12%

Overige (waaronder herstructurering)

348

33%

24

22%

Totaal		

1.074

100%

111

100%

				
Doorstromers		

430

40%

35

31%

Starters		

644

60%

76

69%

Totaal		

1.074

100%

111

100%

				
Primaire doelgroep		

843

79%

85

77%

Secundaire en overige		

231

21%

26

23%

1.074

100%

111

100%

Totaal		
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De woningen in de gemeente Gulpen-Wittem worden, zodra ze beschikbaar komen, ver-

de Universiteit Maastricht, die de individuele verhuur laat bemiddelen via Maastrichthousing.

huurd via de daar actieve collega-corporatie Gulpen. Wij hebben met woningstichting

Maastrichthousing is het samenwerkingsverband tussen Guesthouse UM en de Stichting

Gulpen voor het beheer van onze woningen in Gulpen een beheerovereenkomst afge-

Studentenhuisvesting Maastricht, waar de corporaties deel van uit maken. Het doel is om

sloten. Voor de woningtoewijzing in de overige gemeenten kunnen woningzoekenden

woningzoekenden van de Universiteit Maastricht, Hogeschool Zuyd en Jan van Eyck aca-

rechtstreeks terecht bij Maasvallei.

demie snel en duidelijk wegwijs te maken bij het zoeken naar geschikte woonruimte. Het
aanbod van Maastrichthousing richt zich alleen op studenten, medewerkers en gasten van
het Hoger- en Wetenschappelijk onderwijs

Statushouders
In tegenstelling tot de meeste universiteitssteden heeft Maastricht geen lange wachtlijsGemeenten krijgen jaarlijks een taakstelling opgelegd voor de huisvesting van statushou-

ten. Alle vrijkomende studentenkamers worden toegewezen conform het toewijzingsbe-

ders. Aangezien gemeenten geen eigen woningbezit hebben, wordt de huisvesting aan

leid van Maastrichthousing (aan de hand van de inschrijvingsduur). Maastrichthousing

de corporaties overgelaten. Het lukt niet altijd om deze mensen te huisvesten omdat de

geeft via haar website studenten inzicht in het aanbod en de kwaliteit van studentenhuis-

voordracht vanuit het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) niet altijd aansluit op

vesting in Maastricht en omgeving. Via een eenvoudige inschrijvingsprocedure kan iedere

de woningvoorraad en omdat woningen worden geweigerd.

student een vrijkomende kamer verwerven.

In het verslagjaar zijn afspraken met het COA gemaakt over de introductie van een nieuwe werkwijze. Na de implementatie hiervan worden nog nauwelijks woningen ‘teruggegeven’. Het blijft

Toewijzen woonwagens en standplaatsen

overigens een opvallend verschijnsel dat particuliere verhuurders volstrekt niet geïnteresseerd
zijn in het huisvesten van deze doelgroep. Wellicht dat in de toekomst particuliere studentenver-

Het toewijzen en het beheer van woonwagens en woonwagenstandplaatsen is door de Maas-

huurders kunnen worden overgehaald mede zorg te dragen voor huisvesting.

trichtse corporaties ondergebracht bij een afzonderlijke BV (PIM Zuid BV). De huisvesting van
woonwagenbewoners in de reguliere woningvoorraad wordt ook begeleid door PIM Zuid BV.

Huisvesten studenten

Huisvesten bijzondere doelgroepen

Studenten zijn voor Maasvallei een doelgroep waar van oudsher veel aandacht naar uitgaat.
Maasvallei biedt kwalitatieve goede huisvesting die is voorzien van het KOMO certificaat

Voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen worden separaat afspraken gemaakt

studentenwooneenheden. In het verslagjaar zijn 83 eenheden opgeleverd voor gemeubi-

met de desbetreffende instellingen. Maasvallei neemt haar verantwoordelijkheid bij de

leerde verhuur aan vooral buitenlandse studenten. Deze kamers zijn collectief verhuurd aan

samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties in haar werkgebied. Als gevolg van het
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scheiden van wonen en zorg zijn wij in de toekomst meer dan nu op elkaar aangewezen als

Huurverhoging

samenwerkingspartners. Helaas moeten wij constateren dat ook de zorginstellingen door
de financiële druk als gevolg van diverse overheidsmaatregelen steeds vaker initiatieven

De huuropbrengst woningen en woongebouwen in 2012 bedroeg, na aftrek van de der-

noodgedwongen moeten beëindigen.

ving voor leegstand en oninbaarheid € 18,4 miljoen. Dat is een stijging van 9,2% ten
opzichte van 2011. Naast de generieke, inflatievolgende, huurverhoging van 2,3% is de

Maasvallei heeft afspraken gemaakt met meerdere zorginstellingen over het aanbieden

stijging gerealiseerd door huurtoevoeging als gevolg van nieuwbouw, de huurharmonisa-

van adequate huisvesting voor mensen met een beperking of belemmering op verstande-

tie bij mutatie en woningverbetering bij mutatie. De stijging van de huurderving heeft een

lijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied. Onze zorgpartners leveren een totaal zorg- en

negatief effect gehad op de ontwikkeling van de huuropbrengsten. De derving bedroeg

ondersteuningspakket of bieden maatschappelijke dienstverlening aan om de woon- en

in 2012 € 230.000 (2011: € 148.000)

leefsituatie van hun cliënten te verbeteren c.q. te stabiliseren.
Hoewel Maasvallei de voorkeur blijft geven aan een gedifferentieerd huurbeleid, rekening
houdend met de kwaliteit van de geboden woning, werd ook in 2012 noodgedwongen

Woonruimteverdeling

gevolg gegeven aan het inflatievolgend huurbeleid van de overheid. De in 2012 door
Rutte II aangekondigde maatregelen op het gebied van woningmarkt, huurbeleid en ver-

Het Woningburo Maastricht is een samenwerkingsverband tussen de Maastrichtse corpo-

huurdersheffing, maken de situatie er niet beter op.

raties. Doestelling van het Woningburo is gezamenlijk en eenduidig voor de klant zo veel
mogelijk taken centraal inrichten.

Bij mutaties werd tot 2012 gebruik gemaakt van ons eigen gedifferentieerde huurbeleid

In 2012 is de intentie uitgesproken tot een fusie te komen met Thuis in Limburg (TiL). Door de

dat voorziet in een genuanceerdere benadering van marktconformiteit en prijs-kwaliteit-

fusie wordt de kracht van beide organisaties gebundeld en ontstaat een woonruimtebemid-

verhouding. Onder invloed van het rijksbeleid hebben we dat systeem moeten inruilen

deling voor de Limburgse woningmarkt. De uitwerking van de integratie van het Woning-

voor een beleid, gericht op maximalisatie van de huuropbrengsten, waarbij veel minder

buro en TiL is een vergevorderd stadium. Definitieve besluitvorming vindt plaats in 2013.

aandacht uitgaat naar de relatie tussen prijs en kwaliteit. De huurprijsontwikkeling kunnen
wij door dit beleid niet meer in de hand houden en de betaalbaarheid van het wonen komt
steeds meer onder druk te staan.

Fraudebestrijding
Corporaties worden gedwongen om aan inkomenspolitiek te doen en als betaalkantoor
De bestrijding van woonfraude heeft, na de bemoedigende resultaten van deelname aan

te fungeren. De geboden mogelijkheden om meer inkomsten te verwerven door het ver-

een landelijk pilot, inmiddels een structurele inbedding gekregen in de reguliere werkpro-

hogen van huren zijn onvoldoende. Bovendien wordt op die manier de rekening van de

cessen. Fraudegevallen komen slechts sporadisch voor en worden dan meteen aangepakt.

bezuinigingen gepresenteerd aan de huurders. Het rijksbeleid dwingt ons over te stappen

Jaarverslag Maasvallei 2012

31

Bezwaarschriften

van een gematigd huurbeleid naar een huurbeleid, gericht op huurmaximalisatie met,
desondanks, een teruglopende financiële weerbaarheid en investeringskracht als gevolg.
Het nieuw huurbeleid leidt ertoe dat wij onze aandacht voor woonlasten moeten bijstellen

In 2012 zijn twee bezwaarschriften tegen de jaarlijkse huurverhoging ingediend bij de

naar aandacht voor huurlasten. Door het ontbreken van voldoende beschikbare kasstro-

huurcommissie.

men zijn wij steeds minder in de gelegenheid voldoende te investeren in het energiezuiniger maken van de bestaande woningvoorraad. Onze ambities uit het verleden handhaven

In beide gevallen is de huurder in het ongelijk gesteld. Huurders die weliswaar geen be-

wordt steeds moeilijker. Wij gaan ons heroriënteren op de vraag wat echte prioriteit heeft.

zwaarschrift indienen tegen de voorgestelde huurverhoging maar waarbij wij constateren

Betaalbaarheid of investeren. De gevolgen van het huidig huurbeleid en de verhuurders-

dat zij de huurverhoging niet betalen, doen wij nogmaals een huurverhogingvoorstel.

heffing zijn immers fors.

Huurtoeslag
Eind 2012 ontvingen 716 huurders via Maasvallei huurtoeslag. Het gemiddeld toegekende bedrag aan huurtoeslag via Maasvallei steeg naar € 1.947,- op jaarbasis. Maasvallei beschikt
voor haar huurders over een Huurtoeslag Informatie Punt (HIP). Wij geven invulling aan de mogelijkheid van geclusterde betaling (Maasvallei int de huurtoeslaggelden en verrekent middels huurvermindering).
2009

2010

2011

2012

Aantal huurders met HT		

796

755

735

716

Gemiddeld toegekende HT		

e 1.751

e 1.759

e 1.788

e 1.947

Huurachterstand
In het verslagjaar bedroeg de huurachterstand 0,79% en bleef daarmee ruim onder het begrootte percentage van 1% en is nagenoeg gelijk aan het cijfer van 2011.
			2009		2010		2011		2012
		Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag	Aantal	Bedrag
Achterstand

182

e 109.008

215

e 121.023

227

e 152.371

289

e 170.743

%		0,63%		0,66%		0,78%		0,79%
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Maasvallei voert een strikt incassobeleid dat goed werkt. Met alerte bewaking en bege-

Mutaties

leiding van huurders met een huurachterstand proberen wij zoveel als mogelijk te voorkomen dat huurders in problematische schuldsituaties terechtkomen. Wij doen veel om

Bij mutatie wordt de woning zodanig opgeknapt dat ze voldoet aan de kwaliteitsnormen

huurachterstand te voorkomen. Helaas lukt dat niet altijd.

zoals deze zijn vastgelegd in het strategisch voorraadbeheer. Deze normen zijn ontleend
aan de markt en het eigen kwaliteitskader. Inherent aan de expliciete keuze voor kwaliteit
in een verouderend woningbestand is dat in relatief veel woningen mutatiewerkzaamhe-

Ontruimingen

den zijn uitgevoerd, vaak met aanzienlijke kosten.

Ons beleid is er op gericht om ontruimingen zo veel als mogelijk te voorkomen en daartoe

In 35 woningen is vorig jaar een bedrag hoger dan € 20.000,- geïnvesteerd met uitschie-

alleen over te gaan als laatste middel. In 2012 heeft dit beleid tot uitstekende resultaten

ters tot meer dan € 100.000,00. In één geval is een monumentaal pand volledig gereno-

geleid. Nog nooit eerder hebben zo weinig ontruimingen plaats gevonden

veerd. Hiermee is een investering van bijna € 200.000 gemoeid.

In 2012 is de vordering op 36 huurders in handen gesteld van de deurwaarder. In twee

De totale mutatiekosten bedroegen in 2012 ruim 1,4 miljoen euro, iets minder als in 2011.

gevallen zijn wij overgegaan tot ontruiming van de woning wegens huurachterstand. Zes

Van dit bedrag is € 1 miljoen geactiveerd. In het verslagjaar waren er weliswaar minder

minder dan het jaar daarvoor.

mutaties in totaliteit, maar wel weer relatief veel kostenintensieve gezinswoningen.

Mutaties
2009

2010

2011

2012

Aantal		

617

547

529

400 *

% van het bezit		

17,0

14,5

13,6

9,46

					
Verdeeld naar:
% voor eengezinswoningen		

4,0

6,6

6,4

2,5

% voor overige		

17,2

10,3

7,8

7,5

% voor studenteneenheden		

34,1

39,2

43,7

32,5

Naast de mutaties zijn in 2012 nog 87 nieuwbouwwoningen opgeleverd en 83 appartementen voor studenten in een voormalig schoolgebouw. In het verslagjaar zijn deze woningen toegewezen aan de eerste huurders.													
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Leegstand
De leegstandscijfers staan onder druk. Dit heeft slechts voor een klein deel te maken met verhuurbaarheidsproblemen. In het algemeen verhuren onze woningen nog goed. We scoren in
2012 dan ook een relatief gunstig leegstandscijfer, ondanks beleidskeuzes die Maasvallei de afgelopen periode heeft gemaakt en die op deze waarde een negatieve invloed hebben. Zo
vormden ingrijpende renovaties in een groot aantal oudere gezinswoningen een belangrijke factor, evenals de leegstand, samenhangend met verkoop, sloop of herbestemming.

Gegevens leegstand
2009

2010

2011

2012

Gemiddeld aantal dagen		

17,9

15,5

15,5

33,0

Totaal bedrag derving 		

e 155.742

e 154.001

e 162.025

e 244.707

0,93%

0,89%

0,87%

1,21%

Huurdervingpercentage		

Wonen en welzijn

de termijn waarbinnen de werkzaamheden zijn uitgevoerd en de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. De uitkomsten van deze after sales activiteiten worden periodiek

Klanttevredenheid

teruggekoppeld met de betreffende leveranciers. Deze aanpak geeft een goed beeld van

Bewoners zijn ook in 2012 overwegend tevreden over de door Maasvallei geboden dienst-

de kwaliteit van onze primaire bedrijfsprocessen en van de mate waarin klanten tevreden

verlening getuige de constant goede scores op dit vlak. Voor reparatieverzoeken geeft

zijn.

88% aan tevreden tot zeer tevreden te zijn. Voor het verhuurproces ligt dat percentage op
91% en voor het huurbeëindigingsproces op 92%.

Leefbaarheid
Leefbaarheid is een veelomvattend begrip. In de literatuur wordt leefbaarheid omschre-

Om de klanttevredenheid te toetsen worden onze huurders structureel geënquêteerd. Na

ven als de mate waarin een bepaalde omgeving aansluit bij de eisen en wensen van de

het sluiten van de huurovereenkomst, het indienen van een reparatieverzoek en het beëin-

bewoners. De aspecten die de leefbaarheid kunnen beïnvloeden zijn divers: woning en

digen van de huurovereenkomst vragen wij onze huurders naar hun mening. De klanten-

woonomgeving, werk, beschikbaarheid van voorzieningen als ook de demografische ont-

service verzorgt de after sales activiteiten bij niet planmatige onderhoudswerkzaamheden.

wikkelingen. Wij maken onderscheid tussen fysieke leefbaarheid en sociale leefbaarheid.

Steekproefsgewijs worden huurders telefonisch benaderd. Wij bevragen de huurders over
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Onder de fysieke leefbaarheid rangschikken wij de eigen woning/woongebouw en de

zieningen en veiligheid in de buurt. Het aanbod van voorzieningen, sport en recreatie in

directe woonomgeving. Voor ons gaat de directe woonomgeving net iets verder dan het

de verschillende buurten is zeer divers. Het ontbreken van een of meerdere elementen in

portiek, galerij of voortuin. Direct aangrenzend groen en/of parkeerplaatsen zijn voor ons

een buurt betekent niet per definitie dat aan deze elementen extra aandacht moet worden

onderdeel van de directe woonomgeving. Voor de fysieke component zetten wij in op

besteed. Wij constateren dat vaak niet de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen van

schoon, heel en veilig. Over het algemeen is de fysieke leefbaarheid in ons bezit goed.

belang is maar veeleer de kwaliteit ervan. De toegenomen mobiliteit compenseert overi-

Wij vinden het belangrijk dit zo te houden. De afdeling Wonen en in het bijzonder de

gens voor een niet onbelangrijk deel het ontbreken van specifieke elementen.

medewerkers leefbaarheid zijn nauw betrokken bij de leefbaarheid in de complexen en de
buurten omdat het hun werkterrein direct raakt.

Leefbaarheid en demografische ontwikkelingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De leeftijdsopbouw in een buurt heeft invloed op de leefbaarheid. De wensen van senioren

Vanuit hun dagelijkse contacten met de huurders hebben de leefbaarheidsmedewerkers

kunnen aanzienlijk afwijken van andere doelgroepen. Alleen inzetten op de woningvoor-

het gevoel dat de huurders tevreden zijn. Bij het treffen van fysieke maatregelen staat de

raad is onvoldoende. Samenwerken met derden om tegemoet te komen aan de diversiteit

huurder centraal. Het overleg met bewoners van gestapelde bouw is erop gericht hun te be-

aan wensen van de verschillende doelgroepen staat daarom hoog in ons vaandel.

wegen tot het onderhouden van de omgeving. Wij trachten bewoners te overtuigen van hun
eigen verantwoordelijkheid voor de omgeving. Wij organiseren regelmatig samen met de

Sociale leefbaarheid heeft ook betrekking op de sociale relaties tussen bewoners. Glo-

bewoners opschoonacties voor de algemene ruimten en gezamenlijke (fietsen-)bergingen.

baal genomen is de sociale samenhang in ons bezit goed te noemen. Een aantal wijken
kenmerkt zich door het dorpse karakter dat er van oudsher heerst. Er heerst een sfeer van

Bijzondere aandacht schenken wij aan de leefbaarheid in de studentencomplexen, in het

iedereen kent iedereen. Veel van de huurders zijn niet geneigd te verhuizen en hebben

bijzonder de gemeenschappelijke voorzieningen als keuken, douche en toilet. Wekelijks

een groot sociaal netwerk in hun omgeving opgebouwd. Negatief effect is dat nieuwe

bezoeken onze medewerkers deze complexen en spreken de studenten aan op hun ver-

bewoners meer moeite moeten doen om in de gemeenschap te worden opgenomen.

antwoordelijkheid voor hun directe leefomgeving. Vooral op het gebied van hygiëne en
veiligheid zijn flinke stappen gezet door onze intensieve begeleiding.

Buurtactiviteiten
Bij onze zorg voor de woonomgeving werken wij samen met onze bewoners, particulieren
en de gemeente Maastricht om overlast te voorkomen en verbeteringen te realiseren. Wij

Om de onderlinge relatie tussen buurtbewoners te bevorderen ondersteunt Maasvallei

maken afspraken over ieders taak en verantwoordelijkheid. Vooral bij de aanpak van direct

regelmatig buurtactiviteiten met een financiële bijdrage. Het betreft een diversiteit aan

aan onze woningen aangrenzend groen/parkeerplaatsen werkt deze aanpak naar behoren.

initiatieven, die geïnitieerd en georganiseerd worden door verenigingen uit de buurt zelf.
Doelstelling van deze activiteiten is bij te dragen aan de leefbaarheid in de buurt in de

Sociale leefbaarheid richt zich op omgevingsfactoren, contacten met buurtgenoten, voor-
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SAME - zomerbraderie in Amby

Joonkheid Amie – zomerkermis en meiboom

SAME (Samenwerkingsverband Ambyse Markt Evenementen) is een samenwerkingsver-

Joonkheid Amie is een onafhankelijke stichting die als doelstelling heeft de Ambyse iden-

band van 6 lokale verenigingen die jaarlijks een zomerbraderie voor de lokale bevolking

titeit en cultuur te stimuleren en in stand te houden door tradities te eren en nieuwe initi-

organiseren.

atieven te ontwikkelen. Samen, met, voor en door inwoners, parochie, ondernemers, verenigingen en particulieren uit de buurt heeft de Joonkheid de zomerkermis, die niet meer

Stichting Cultuur sur Place - Manus van alles festival 2012

door de gemeente Maastricht wordt georganiseerd, nieuw leven ingeblazen. Als aftrap voor

Het doel van deze stichting is de sociale cohesie in de buurt en wijk bevorderen. Het Manus

dit evenement werd de Meiboom geplant. Deze staat symbool voor saamhorigheid, leven

van Alles Festival blijkt hiertoe een succesvol middel.

en een nieuw begin. Een mooi symbool dat past bij de invulling van het weekend. Aan de
zomerkermis is het traditionele zomeravondconcert van Harmonie St. Walburga gekoppeld.

Harmonie St. Michael in Heugem - Rochesbroonk
Een muzikaal evenement voor jong en oud.

Maasvallei heeft in samenwerking en samenspraak met de organisatie het centrumplan
Amby officieel geopend. Het centrumplan bestaat uit 3 bouwfasen. De witte boerderij aan

LTV Heugem – Heugem on ice

Ambyerstraat Noord, Ambiance fase 1 eveneens aan de Ambyerstraat Noord en Ambian-

Tennisvereniging LTV organiseert in 2012 de eerste keer Heugem on Ice. In de winterpe-

ce fase 2 aan de Cramer van Brienenstraat. In 2011 is de laatste fase van het plan afgerond.

riode werden de tennisvelden onder water gezet ten behoeve van een schaatsevent voor

De bewoners zijn in het weekend door Maasvallei in het zonnetje gezet.

de hele gemeenschap. Het event was een groot succes en krijgt een vervolg in 2013.

Stichting ontmoetingscentrum Heer – inrichting en verbouwing
BBoost – tour du jardin

Ontmoetingcentrum Aen de Wan is een gemeenschapshuis in Heer met een belangrijke

BBoost staat voor Burgerinitiatief Boschstraat Kwartier Oost en bekommert zich actief over

sociale functie. Om het bestaan veilig te stellen heeft Aen de Wan o.a. een uitbreiding

het reilen en zeilen in hun buurt. BBoost organiseerde ‘Tour du Jardin’ met als doel de

van het aantal clublokalen gerealiseerd. Maasvallei heeft een financiële bijdrage geleverd.

buurt ‘groener’ te maken en er samen met buurtbewoners voor te zorgen dat tuinen/zolders en kelders mooi opgeruimd worden en dit afval niet op straat of in garages belandt.

Relatiebeheer
Buurtplatform Argus - Urban street art event Overground
Buurtplatform Argus organiseerde een kleinschalig jongerenfestival. Bewust is gekozen

De medewerkers leefbaarheid participeren in diverse wijkteams in Maastricht. Hierin zijn

voor een Urban Street Art event omdat er voor de Art jongerengroep in Maastricht nog

de woningcorporaties, gemeente Maastricht, politie, opbouwwerk en buurtplatforms ver-

weinig structureel ontwikkeld is.

tegenwoordigd. Doordat de werkwijze van een wijkteam erop is gericht om direct resultaat
te behalen, zijn de effecten meteen in de buurt merkbaar.
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Ons werken aan verbetering van de leefbaarheid is ook terug te vinden in onze deelname

schoonacties in hun directe woonomgeving, wij organiseren bewonersbijeenkomsten bij

aan de Veilige Buurten Aanpak. In 2009 is gestart met de zogenaamde Veilige Buurten

nieuwbouwcomplexen om opleverpunten collectief te bespreken en aan te pakken.

Teams (VBT’s) in diverse wijken in Maastricht. In deze teams werken gemeente, woningcorporaties, opbouwwerk en politie samen met de buurtbewoners aan een prettige en vooral

Bij nieuwbouw betrekken wij de toekomstige bewoners in een heel vroeg stadium bij de

veilige woonomgeving. Momenteel zijn de VBT’s actief in Maastricht Noord-Oost.

afwerking van hun woning en de directe woonomgeving. Je thuis voelen bij Maasvallei

Op basis van de projectevaluaties is besloten het project VTB in ieder geval door te zetten

bereik je onder andere door toekomstige bewoners nauw te betrekken bij de afwerking

tot en met 2015 en daarvoor de gelden beschikbaar te laten stellen door de deelnemende

van hun woning en hun voldoende ruimte te bieden bij de inrichting.

partijen. In het verslagjaar is een VBT uitgerold over Mariaberg. Doelstelling is het project
structureel in te laten dalen in de organisaties van de deelnemende partijen.
Als blijk van waardering voor hun inbreng en betrokkenheid ondersteunen wij bewoners
De medewerkers leefbaarheid participeren in het VBT. De evaluatie van de inzet van het

bij het organiseren van bijeenkomsten op complexniveau, het realiseren van kleine aan-

VBT in Maastricht Noord-Oost toont aan dat de effecten duidelijk waarneembaar zijn.

passingen zonder formaliteiten of het organiseren van de jaarlijkse BOC-middag. Op deze

Vooral het veiligheidsgevoel van de bewoners is sterk gegroeid. Het maatschappelijk ren-

BBQ-middag kunnen alle BOC-leden op een informele manier met elkaar en met ons

dement is moeilijk te meten, maar iedereen begrijpt dat leefbare en veilige buurten beter

over de meest uiteenlopende onderwerpen van gedachten wisselen. Wij constateren dat

verhuren en bovendien veel meer welzijn opleveren voor de bewoners.

de informele uitwisseling van ideeën vaak de basis vormt voor een gezonde, formele,
samenwerking.

Onze input voor het Buurtontwikkelingsplan Mariaberg en de tweejaarlijkse buurtateliersessies wordt verzorgd door de medewerkers leefbaarheid. In nauw overleg met bewoners, instellingen en de gemeente Maastricht worden ambitiedocumenten opgesteld voor

Wonen en zorg

de verschillende buurten. Door een breed scala van met elkaar samenhangende maatregelen op fysiek, sociaal en ruimtelijk gebied wordt de kwaliteit van de wijk naar een hoger

De demografische veranderingen in de komende jaren leiden tot een forse toename van

niveau getild.

het aantal 65-plussers. Ouderen willen zo lang als mogelijk in hun eigen woning blijven
wonen. Om het thuiswonen voor ouderen haalbaar te maken en de zelfredzaamheid van

Bewonersinbreng

deze doelgroep te garanderen is een ander soort woningaanbod nodig. Wij realiseren dat

Leefbaarheid is onlosmakelijk verbonden met het betrekken van bewoners bij het beleid

in eerste instantie in de nieuwbouw.

en beheer. Maasvallei biedt haar huurders de gelegenheid hun mening of wensen kenbaar
te maken en invloed uit te oefenen op het beheer van ons bezit. Wij raadplegen onze

Het rijksbeleid impliceert dat intramuraal wonen niet meer geheel uit de AWBZ zal worden

huurders nadrukkelijk door periodiek wijkschouwen te organiseren, wij organiseren op-

gefinancierd, maar dat huur zal moeten worden betaald. In eerste instantie voor de lichtere
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zorgzwaartepakketten en op termijn voor alle zorg bij lichamelijk, verstandelijk en psychi-

doelgroep steeds omvangrijker. Ouder worden impliceert vaak ook meer vraag naar zorg.

sche problemen. Mensen met een lichte zorgzwaarte kunnen niet meer intramuraal wonen.

Omdat mensen met een lichte zorgvraag niet meer in aanmerking komen voor opname
in een zorgcentrum verschuift de focus naar het thuis aanbieden van zwaardere zorg. Dit

Waar mogelijk passen wij onze bestaande voorraad technisch aan en anticiperen op het

vereist aanpassingen in de bestaande voorraad. Met de gemeente Maastricht zijn afspra-

wooncomfort dat de senioren van de toekomst verlangen. Daarenboven vraagt de relatie

ken gemaakt over woningaanpassingen in de bestaande voorraad en de woningtoewijzing

met de zorgverlener voortdurend aandacht. Samenwerking met zorgaanbieders is onont-

hiervan. Met de andere gemeenten in ons werkgebied worden bestaande afspraken over

beerlijk.

woningaanpassingen geactualiseerd.

Het versneld invoeren van de scheiding van wonen en zorg dwingt ons in hoog tempo

In de nieuwbouw realiseren wij zo veel als mogelijk levensloopbestendige woningen.

oplossingen te bedenken. Maasvallei neemt haar verantwoordelijkheid en blijft de samen-

Maasvallei schenkt niet alleen aandacht aan senioren of mensen met een lichamelijke

werking met de zorgorganisaties in haar werkgebied actief zoeken. Wij maken helder wat

beperking, maar ook aan mensen met psycho-sociale problemen of een verslaving. Wij

zorgorganisaties van ons mogen verwachten op het gebied van bouwen, verhuren en

betreuren het dan ook dat de maatschappelijke opvang niet is opgenomen in het regeer-

beheren van de woningen. Hiermee is in een vroeg stadium helder wat partijen van ons

akkoord.

mogen verwachten bij het ontwikkelen van nieuwe projectinitiatieven, in het bijzonder wat
betreft de financiële consequenties. Met Vivre is intensief samengewerkt om invulling te

Vanuit de bestaande typologie geschikt wonen en verzorgd wonen leveren wij onze bij-

geven aan een strategische samenwerking, waaronder het leveren van zorg aan huurders

drage aan ‘goed wonen’ voor de verschillende doelgroepen. Woonkwaliteit en courant-

van Maasvallei in woningen die in de directe nabijheid van een zorgcentrum liggen.

heid van deze voorraad staan centraal.

Bij het scheiden van wonen en zorg ontbreekt naar onze mening een geïntegreerde visie

De vraag naar woon- en zorgvoorzieningen komt niet alleen van een grote groep senioren.

op de effecten van de maatregelen en lijkt het erop dat de taakstelling voor de zorg wordt

Ook verstandelijk gehandicapten of andere hulpbehoevende groeperingen hebben een

opgevangen door wonen en oplossingen gezocht moeten worden in ‘wijkgerichte aanpak’.

toenemend belang bij dit onderwerp. Maasvallei zoekt mee naar oplossingen en gaat samenwerkingsverbanden aan om projecten op kleine schaal te ontwikkelen.

Bij het herijken van ons beleid rondom wonen-zorg richten wij ons op een integrale strategie met o.a. aandacht voor doelgroepenbepaling, vastgoedvormen en huurprijsstellingen,

Wij stellen woningen beschikbaar aan bewoners met een verslavings- en psychiatrische

risicobeheersing en samenwerking

problematiek en dak- en thuislozen. Wij participeren in samenwerkingsverbanden van
hulpverleningsinstellingen en corporaties die zorg dragen voor de woonbegeleiding van

Vergrijzing

mensen, die vanwege hun woon- en leefgedrag zouden worden ontruimd en daardoor

Senioren zijn een doelgroep die steeds belangrijker wordt. Door de vergrijzing wordt deze

dakloos zouden worden.

38

3. Wonen

Aanbod woondiensten
Huurders vragen steeds vaker naar aan wonen gerelateerde producten en diensten. Hiertoe behoren diensten als verhuisservice, klussendienst, buurtbemiddeling. Ook welzijnsdiensten als schuldhulpverlening, ondersteuning van mantelzorgers, financiële en administratieve ondersteuning en wooncursussen behoren hiertoe. Voor zorgdiensten is vraag naar
schoonmaakwerk, boodschappen doen, verpleegkundige handelingen, PGB-aanvraag en
bemiddeling. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, is het lidmaatschap van
de aanbieder, Roos, vereist. Maasvallei heeft haar huurders het lidmaatschap van Roos in
2012 gratis aangeboden.

Koopwoningen
In het verslagjaar heeft Maasvallei een vijftal nieuwbouw koopwoningen opgeleverd. Door

In de nieuwbouw realiseren wij zo veel als mogelijk

de ongunstige marktomstandigheden waren per ultimo verslagjaar twee woningen nog
niet verkocht.

levensloopbestendige woningen. Maasvallei schenkt niet

Voor de bestaande woningvoorraad voeren wij een gericht verkoopbeleid. Gelabelde wo-

alleen aandacht aan senioren of mensen met een lichame

ningen uit het bestaande bezit worden in eerste instantie aan de zittende huurders te koop
aangeboden. Indien deze geen belangstelling voor ons aanbod hebben, worden de wo-

lijke beperking, maar ook aan mensen met psychosociale

ningen na vertrek van de zittende huurder te koop aangeboden op de vrije markt. In 2012
zijn 18 woningen uit de bestaande woningvoorraad verkocht en geleverd. Alle verkochte

problemen of een verslaving. Wij betreuren het dan ook

woningen zijn gelegen in Maastricht.
dat de maatschappelijke opvang niet is opgenomen in het
De marktomstandigheden zijn momenteel ongunstig. De moeilijke marktomstandigheden hebben ook gevolgen voor ons verkoopprogramma. Minder woningen komen vrij,

regeerakkoord.

ze staan ook langer te koop en worden tegen lagere prijzen verkocht. Om de geprognosticeerde inkomsten uit de verkoop te realiseren zijn wij genoodzaakt meer woningen uit de
bestaande voorraad te verkopen.
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Groene
scooters voor
Maasvallei.

Onderhoud
duurzaam en
maatschappelijk
verantwoord.

170
woningen
opgeleverd
in 2012.

4. Vastgoed

4. Vastgoed
Samenstelling bezit en beheer
				

Aantal in eigendom 	Aantal in beheer

A. Huurwoningen		
		

Goedkoop

< 366,37

856

-

		

Betaalbaar

366,37 tot 561,98

1.840

4

		

Duur tot huurtoeslaggrens

561,98 tot 664,66

276

2

		

Duur boven huurtoeslaggrens

vanaf 664,66

205

7

3.177

13

		Totaal huurwoningen		

					
B. Eenheden in verzorgingshuizen		

30

-

C. Overige wooneenheden (onzelfstandig)		

528

-

		 Standplaatsen		

14

		 Woonwagens		
		Totaal woongelegenheden		

2
3.751

-		
13

					
D. Niet woongelegenheden		
		 Garages		

118

-

		 Bedrijfsruimten/winkels		

16

-

272

34

		

Overig bezit		

		

Maatschappelijk vastgoed		

		Totaal niet woongelegenheden		

406	-

						
		Totaal verhuureenheden		

42

4.157
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In het nieuwe woonakkoord worden de taken van de corporaties terug gebracht tot het bouwen, beheren en verhuren van
sociale huurwoningen en het daarmee direct verbonden maatschappelijk vastgoed. Dit is een bevestiging van de taken die
we van oudsher uitvoeren. In ons strategisch voorraadbeleid hebben wij onze algemene doelstellingen geformuleerd voor de
bestaande woningvoorraad. Onze doelstellingen ten aanzien van het aanvullen van onze voorraad huurwoningen door nieuwbouw hebben wij bij onze nieuwbouwprojecten geformuleerd.

Visie op onderhoud

en vastgesteld wanneer welke maatregelen uitgevoerd worden. Uiteraard wordt bij de
planning van het planmatig onderhoud rekening gehouden met de conclusies uit het stra-

Investeren in de bestaande voorraad is onontbeerlijk. De waarde van ons vastgoed is

tegisch voorraadbeleid.

afhankelijk van de staat waarin een woning zich bevindt. Onze woningen moeten veilig
zijn, een gezond binnenklimaat hebben en voldoende wooncomfort bieden. Adequaat

Het planmatige onderhoud is gericht op:

bouw- en woontechnisch onderhoud aan woningen en algemene ruimten is van groot

• het in stand houden van de woning. We voorkomen dat gebreken kunnen ontstaan (en

belang. Een kwalitatief goede vastgoedvoorraad levert immers een positieve bijdrage aan
de leefbaarheid in een buurt.

eventuele gevolgschade);
• het aanbrengen van kwaliteitsverbeteringen, waaronder begrepen maatregelen op het
gebied van leefbaarheid;

Onderhoud voeren wij zo veel als mogelijk duurzaam en maatschappelijk verantwoord uit.

• het aanbrengen van wijzigingen in de voorraad die is aangewezen voor herbestemming;

Duurzaam met het oog op het milieu. Maatschappelijk verantwoord door rekening te houden

• het treffen van energetische maatregelen.

met de wensen van bewoners en hun te betrekken bij het proces en de aanpak. Onderhoud
voeren wij efficiënt en effectief uit. Onderhoud voeren wij zowel preventief als correctief uit.

Het correctief onderhoud is onderverdeeld in de volgende soorten onderhoud:
• mutatieonderhoud;

Preventief onderhoud wordt als planmatig onderhoud uitgevoerd. Planmatig onderhoud

• klachtenonderhoud;

kan een uitvloeisel zijn van afgesloten onderhoudscontracten of verplichte keuringen van

• serviceonderhoud;

technische installaties. Denk aan onderhoudscontracten voor cv’s en liften. Het planmatig

• woningaanpassing met dekking door subsidie WMO.

onderhoud aan de schil van de woning verdelen wij onder in een drietal elementen: herstellende, beschermende en vervangende ingrepen.

Bij recente verbeterprojecten is gebleken dat huurders in overgrote meerderheid geen
medewerking wensten te verlenen aan de ingrepen in hun woning. Dit heeft ons, in over-

Het moment van de ingreep wordt bepaald aan de hand van periodieke inspecties van

leg met de huurdersvereniging, doen besluiten woningverbeteringen enkel nog op uit-

het onroerend goed. Tijdens de inspectie wordt de onderhoudstoestand gecontroleerd

drukkelijk verzoek van de bewoner dan wel bij mutatie uit te voeren.
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Strategisch voorraadbeleid

De woningbouw stond in 2012 onder druk. Wij hebben onze nieuwbouwportefeuille binnen de nieuwe financiële kaders opnieuw ingericht. Concreet betekent dit dat een aan-

In het strategisch voorraadbeleid zijn per complex vastgelegd: de bouw- en woontech-

tal projecten zijn uitgesteld resp. geannuleerd omdat de haalbaarheid in het gedrang

nische kwaliteit, de bouwfysische kwaliteit, de verhuurbaarheid, de financiële kwaliteit en

is gekomen. De beoogde kwalitatieve en kwantitatieve transformatie van ons bezit blijft

de kwaliteit van de woonomgeving. Aan de hand van een integrale beoordeling van deze

achterwege, waardoor de leefbaarheid in buurten achteruit gaat. Ontwikkelingen waar de

elementen vormen wij ons een oordeel over de kwaliteit van het complex. Wij gaan voor

huurder wel aanzienlijk meer voor moet betalen.

het beschikbaar houden van een betaalbare en kwalitatief goede woningvoorraad.
Omdat wij de ontwikkelingen niet willen afwachten, zoeken wij naar maatregelen om antVanuit het strategisch voorraadbeleid staat het leeuwendeel van de complexen op doorexploi-

woord te geven op de snel veranderende omstandigheden. Wij participeren in het project

teren. Indien een woning niet meer voldoet aan de daaraan te stellen eisen, onderzoeken wij

‘aanjagen bouwinitiatieven’ van de provincie Limburg. Omdat de koopmarkt nagenoeg stil

of de woning in aanmerking komt voor opwaardering, geschikt is voor verkoop of herbestem-

ligt, zijn corporaties de enige partij die nog actief is in de woningmarkt. Als ook de corpo-

ming noodzakelijk is. De in het strategisch voorraadbeleid gemaakte keuzes en de inspecties

raties afhaken zijn de gevolgen voor de woningmarkt niet meer te overzien. Het behoud

van de woningvoorraad vormen de basis voor onze meerjaren onderhoudsbegroting.

van de investeringskracht van de sociale huursector is hard nodig om de woningmarkt in
Limburg overeind te houden. De malaise in de bouwsector heeft onherroepelijk gevolgen

Binnen het bestaand bezit is een beperkt aantal complexen aangewezen voor herontwikke-

voor andere sectoren en uiteindelijk verlies van werkgelegenheid.

ling op korte termijn. Voor de middellange termijn staan onder andere een aantal portieketageflats in de planning. Waar dat van toepassing is, gaan we met zowel de gemeente als

Investeren in kwaliteit

de bewoners in overleg. Wij kijken naar een mogelijke herontwikkeling van deze complexen.

Investeren in de gewenste aanpassing van de bestaande voorraad blijft noodzakelijk. Omdat
wij van het principe uitgaan dat aan de voorkant de meeste winst is te behalen ontwikkelen wij
woningen en gebouwen, die zo weinig als mogelijk onderhoud vergen. Materiaal en detaillering

De woningmarkt

worden in de ontwerp- en ontwikkelfase uiterst zorgvuldig gekozen. Wij sturen op kwaliteit.

Door het kabinetsbeleid zijn de financiële middelen om te investeren in de woningvoorraad

Zowel het gepland als niet gepland onderhoud wordt ingekocht bij externe bedrijven. In

beperkt. Wij moeten continu beoordelen wat de effecten van het kabinetsbeleid zijn voor onze

2012 hebben wij bijzondere aandacht geschonken aan de gunning van het werk. Niet alleen

ambities en de manier waarop wij onze ambities willen realiseren. Onze visie op het toekomst-

de prijs is belangrijk. Ook de kwaliteit van het geleverd werk, het proces, communicatie en

perspectief van een complex en de keuzes om wel of niet of later in te grijpen, moeten nog

duurzaamheid zijn belangrijk. Om voor alle partijen een eenduidig beeld te scheppen, gaan

scherper dan voorheen gemaakt worden. Hierbij is het van belang op de hoogte te blijven van

wij werken met een Service Level Agreement (SLA) waarin alle bovengenoemde elementen

nieuwe technieken en ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid.

zijn opgenomen. In de loop van 2013 starten wij met de implementatie van het SLA.
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Investeren in de bestaande voorraad

parkeervoorziening voor fietsen realiseren, het aanbrengen van toegangscontrole van on-

Aandacht voor de bestaande voorraad is investeren in de bestaande voorraad en de ge-

dergrondse garages, het plaatsen van camerabewaking, het installeren van een video-

wenste veranderingen daarin. Aan planmatig onderhoud is voor 2012 een bedrag begroot

fooninstallatie in een seniorencomplex, het aanbrengen van een goede ventilatie in een

van e 2.721.084. De werkelijke kosten bedroegen e 1.809.036.

aantal liften en het plaatsen van HR-combi-ketels (tevens energetische maatregel).

Voor klachtenonderhoud is in 2012 een bedrag begroot van e 1.023.000. De werkelijke

Een groot aantal leefbaarheidmaatregelen realiseren wij op initiatief van bewoners. Door

kosten voor klachtenonderhoud bedroegen in 2012, na aftrek van de bij derden in reke-

Maasvallei wordt hierbij als voorwaarde gesteld dat ten minste 75% van de bewoners in-

ning gebrachte kosten, e 1.038.596. Het aantal klachtmeldingen is de laatste jaren nage-

stemt met de maatregelen.

noeg stabiel en bedraagt gemiddeld 1,05 melding per vhe.
Aan woningaanpassingen in het kader van de WMO is een bedrag besteed van € 48.936. Deze
Aan mutatieonderhoud is in 2012 uitgegeven e 1.438.013, waarvan een bedrag van

uitgaven worden niet begroot omdat de uitgaven in principe gedekt worden door subsidies.

e 1.013.438 is geactiveerd. Het betreft verbeteringen in de woningen die niet ten laste van
de onderhoudsbegroting komen. Met ingang van 2012 hebben wij ons beleid ten aanzien
van het uitvoeren van woningverbeteringen gewijzigd. Het totaalbedrag aan mutatieon-

Abonnement huurdersonderhoud

derhoud is met e 1,4 miljoen ruim onder het budget van bijna e 2 miljoen gebleven. Het
effect van de verschuiving van de ingrepen in de woning van planmatig onderhoud naar

Het tarief ten behoeve van het huurdersabonnement op onderhoud bleek ook in 2012 niet

mutatieonderhoud is beperkt gebleven. De uitgaven zijn sterk beïnvloed door grote uitga-

toereikend voor de afhandeling van alle serviceverzoeken. De uitgaven voor huurderson-

ven bij de renovatie van een drietal monumentale panden in de binnenstad. Totale kosten

derhoud bedroegen e 128.641. Het jaarlijks verlies op het huurdersonderhoud heeft ons

voor deze drie panden zijn opgelopen tot ruim e 440.000. Voor komende jaren zetten wij

doen besluiten het tarief met ingang van 1 januari 2013 te verhogen. Het nieuw tarief

in op het verder terugdringen van het mutatieonderhoud.

bedraagt e 6,50 per maand (was e 4,54).

Naast de onderhoudsuitgaven hebben wij nog aanvullende werkzaamheden, tegen een
vooraf overeengekomen huurverhoging, uitgevoerd op verzoek van bewoners. Aan indivi-

Duurzaamheid en energie

duele woningverbeteringen hebben wij e 102.504 besteed. Deze kosten zijn geactiveerd.
Maasvallei streeft ernaar haar activiteiten zodanig uit te voeren dat deze zo weinig als
Binnen de onderhoudsuitgaven treffen wij ook fysieke maatregelen op het gebied van

mogelijk belastend zijn voor het milieu. In 2012 hebben we ons duurzaamheidbeleid vast-

leefbaarheid. Aan leefbaarheid is een bedrag van e 270.024 besteed. Onder de fysieke

gesteld. In het document hebben wij niet alleen ons beleid geformuleerd maar ook aan-

maatregelen zijn begrepen het aanbrengen van inbraakwerend hang- en sluitwerk, een

gegeven hoe, wanneer en met wie wij onze doelstellingen realiseren. In ons standaard
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referentiebestek hebben wij omschreven welke materialen gebruikt worden bij onderhoud

Vanuit de Limburgse Energie Subsidie (LES) van de Provincie ontvangen maximaal 2.500

en renovatie van de bestaande woningvoorraad.

huurders subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen op hun huurwoning. 63 huurders
van Maasvallei hebben een subsidieaanvraag ingediend. In 2013 worden de aanvragen

Het convenant energiebesparing corporatiesector gaat uit van een reductie van 20% CO²

door Zonnig Limburg getoetst en toegekend.

uitstoot in 2018. In onze onderhoudsbegroting reserveren wij middelen om in de wonin-

Naast de provinciale subsidie subsidieert Maasvallei een deel van de aanschafkosten van

gen energiebesparende maatregelen te treffen.

de zonnepanelen. Huurders kunnen aanzienlijk besparen op hun energienota.

Maasvallei participeert in het project Zonnig Limburg, een initiatief van 22 Limburgse cor-

Groene scooters

poraties in samenwerking met Provincie Limburg. Met onze deelname aan het project

Maasvallei heeft in 2012 twee scooters aangeschaft. Medewerkers kunnen voortaan per

onderstrepen wij ons duurzaamheidsbeleid. In het project worden zonnepanelen tegen

scooter naar hun afspraak. Op een elektrische scooter welteverstaan. Deze milieuvriende-

aantrekkelijke voorwaarden aan huurders aangeboden.

lijke tweewielers zijn een prima alternatief voor de auto, zeker in de stad. Geen parkeer-

Energielabels
Om de reductie te meten hanteren wij de energielabels voor onze woningen.
Eind 2012 waren 3083 woningen gelabeld, als volgt verdeeld:
Label A

181 woningen

5,87%

Label B

552 woningen

17,90%

Label C

845 woningen

27,41%

Label D

662 woningen

21,47%

Label E

590 woningen

19,14%

Label F

242 woningen

7,85%

Label G

11 woningen

0,36%

In de loop van 2013 worden de recent opgeleverde 300 nieuwbouwwoningen gelabeld.
Deze woningen krijgen allemaal label A. Monumentale panden en slooppanden worden
niet voorzien van een energielabel.
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probleem en energiezuinig onderweg. Dat de gemiddelde CO² uitstoot in de loop van de

Nieuwbouw

jaren is gedaald is af te lezen uit onderstaande grafiek. Na de correctie van de labels in
Anno 2012 staat de sociale woningbouw behoorlijk onder druk. Desondanks hebben wij

2011 is een forse daling te constateren.
Historisch overzicht gemiddelde Co2-uitstoot per woning
3.100

onze doelstelling voor 2012 kunnen realiseren. Helaas hebben wij onze nieuwbouwporte-

Historisch overzicht gemiddelde Co2-uitstoot per woning
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aan objectieve en gefundeerde financiële beoordelingscriteria. In 2012 hebben wij een
aangepast investeringsstatuut vastgesteld Een toenemende druk op de financiële spankracht en de daarmee samenhangende investeringsruimte van corporaties vraagt immers

2
01
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gen aan welke randvoorwaarden een project moet voldoen. Hierbij gaat het vooral om

Aantal woningen

financiële vereisten, zowel op project- als op corporatieniveau. Daarnaast spelen ook as-

Door nieuwbouw, na-isolatie van de woningen, sloop of verkoop van woningen daalt

pecten zoals portefeuillebeleid, strategie, volkshuisvestelijke meerwaarde, klant en markt

zowel de gemiddelde CO²-uitstoot als het gemiddelde gasverbruik de komende jaren.

een belangrijke rol. Naast de randvoorwaarden wordt in het investeringsstatuut ook de

Onderstaand een overzicht met het gemiddelde gasverbruik per woning:

procesgang omschreven, worden verantwoordelijkheden vastgelegd en wordt de wijze

Historisch overzicht gemiddelde gasverbruik per woning

waarop risicomanagement wordt geïntegreerd in de besluitvorming opgenomen.
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Een belangrijk onderdeel van verantwoord investeren is het toetsen van een investering

singen. Het doel van het investeringsstatuut is op een samenhangende wijze vast te leg-

Co2-uitstoot

1.500

de tijd verschoven.

om een gestructureerde en gefundeerde aanpak voor het nemen van investeringsbeslis-
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feuille voor komende jaren noodgedwongen moeten herzien. Een aantal projecten is in

Nieuwbouw opgeleverd
Ofschoon het appartementengebouw Mes Amis in Amby (Maastricht) al in 2010 is opgeleverd, heeft het complex in 2012 volop in de belangstelling gestaan. 21 juni 2012 reikte
wethouder Willems de architectuurprijs van de gemeente Maastricht, de Victor de Stuersprijs, uit. De Victor de Stuersprijs is de architectuurprijs van de stad Maastricht, die wordt
toegekend aan een architect, een opdrachtgever of instelling die zich verdienstelijk heeft
gemaakt op het gebied van de hedendaagse architectuur binnen de gemeente Maastricht. Het gebouw kwam in de plaats van een verouderd ‘charmant galerijflatje’ dat kort

Aantal woningen
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na WO II werd ontworpen door stadsarchitect Frans Dingemans. Omdat de flat niet meer

Professor Pieter Willemstraat (Maastricht)

voldeed aan de wooneisen van deze tijd, besloot Maasvallei het ontwerp van Dingemans

In het schoolgebouw van het voormalig Stercollege zijn 83 studentenappartementen ge-

te vervangen door een moderne variant. Volgens de jury is de remake van dit ‘sympathieke

realiseerd. In samenwerking met de Universiteit Maastricht (UM) is het gebouw verbouwd

gebouwtje’ goed gelukt.

tot 59 zelfstandige studio’s met een eigen keuken en badkamer. Bij de overige 24 onzelfstandige kamers worden de voorzieningen door de bewoners gedeeld. Elke cluster omvat

In 2012 hebben wij 170 woningen opgeleverd. Onderstaand een korte impressie van de

vier kamers, twee douches, twee toiletten en een keuken voor gezamenlijk gebruik. De

opgeleverde (ver-)nieuwbouw.

UM heeft alle appartementen gestoffeerd en gemeubileerd.
Het complex wordt gebruikt voor de huisvesting van buitenlandse studenten, die gedu-

De Blauwe Veste (Maastricht)

rende relatief korte tijd een studie aan de UM volgen.
Trichterveld (Maastricht)
In het project Trichterveld worden 213 grondgebonden woningen in meerdere bouwfasen vervangen. In 2012 zijn 15 nieuwbouwwoningen opgeleverd, 10 huurwoningen en 5
koopwoningen.
Begijnenstraat (Maastricht)
Het grote monumentale pand aan de Begijnenstraat is verbouwd tot 2 grote, luxe stads-

De Blauwe Veste, Maastricht

De Blauwe Veste is een complex dat een metamorfose heeft ondergaan van ‘industri-

woningen. Bij de verbouwing is het monumentale karakter van het pand geconserveerd en
gecombineerd met hedendaagse energiezuinigheid en modern wooncomfort. Oplevering
heeft plaats gevonden in 2012.

eel verleden’ naar wonen met karakter. Waar ooit de fabriek van Artifort en brouwerij
de Zwarte Ruiter uithangborden waren van de Maastrichtse industrie zijn appartementen,

Wesselderstraat (Gulpen)

bedrijfsruimten en parkeervoorzieningen gerealiseerd. De karakteristieke voor- en achter-

In het centrum van Gulpen is op het terrein, waar vroeger de gebouwen van de Boeren-

gevel van de voormalige fabriek zijn gehandhaafd. Het complex is op de bestaande ge-

bond stonden, een nieuwbouwcomplex gerealiseerd. De oplevering van de 8 sociale huur-

welvenkelders gebouwd.

woningen heeft plaats gevonden in 2012. Wesselderpoort is een kleinschalig appartemen-

In april 2012 is het complexe Blauwe Veste aan de Brouwersweg te Maastricht opgeleverd.

tencomplex. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de specifieke stedenbouwkundige

Het complex omvat 68 appartementen, waarvan 30 in de sociale huursector, 650 m2 be-

structuur van de directe omgeving.

drijfsruimten, een parkeergarage en 33 parkeerplaatsen op het binnenterrein.
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Nieuwbouw in uitvoering

Lindenkruis (Maastricht)

In onze ontwikkelportefeuille zijn in 2012 een viertal projecten, die in 2012 in uitvoering

De economische recessie heeft ook in Maastricht zijn sporen nagelaten. Door het vertrek

zijn en in 2013 worden opgeleverd. De verschillende projecten zijn: één project in Eijsden,

van een tweetal private partijen is het vastgoedproject Belvedère vastgelopen. De ge-

één project in Gulpen en twee projecten in Maastricht. De oplevering van de 104 wonin-

meente Maastricht heeft noodgedwongen de regie van de gebiedsontwikkeling weer in

gen is voorzien in 2013.

handen gekregen. Vervolgens kreeg Maasvallei, waarvoor eerst geen rol was weggelegd,
weer een kans.

Poelveld (Eijsden-Margraten)
Met Nieuw Poelveld wordt in de Eijsden een nieuwe wijk ontwikkeld. In 2011 heeft Maas-

Maasvallei bouwt aan het Lindenkruis 59 appartementen die in 2013 zijn opgeleverd.

vallei 28 eengezinswoningen opgeleverd in deze nieuwe wijk. Omdat de vraag naar deze

Het complex omvat 50 sociale huurwoningen, 9 fokuswoningen voor mensen met een

woningen groot was, hebben wij besloten een tweede tranche van 14 eengezinswoningen

lichamelijke beperking, 55 parkeerplaatsen en 100 m2 commerciële ruimte.

aan te kopen en in de markt te zetten als sociale huurwoningen.
De woningen maken gebruik van industriële restwarmte van de nabijgelegen Sappi-faKlein Gulpen (Gulpen)

briek. De restwarmte is bestemd voor de verwarming en het warm tapwater. Op de platte
daken van het complex zijn zonnepanelen geplaatst.
Mede op basis van ervaringen in dit project zijn wij betrokken bij de verdere uitwerking
van het nieuwe plan-Nutsbedrijven, een mix van koopwoningen, appartementen en huurhuizen in de sociale sector.
Villa Keizerskroon (Maastricht)
Aan het Severenpark wordt een gedeelte van een voormalig studentencomplex verbouwd
tot 10 zorgwoningen voor dementerende mensen. De oplevering heeft plaats gevonden

Klein Gulpen, Gulpen

begin 2013.

In samenwerking met Vivre realiseren wij aan de Oude Rijksweg in Gulpen een apparte-

Nieuwbouw in ontwikkeling

mentencomplex dat straks bestaat uit 21 sociale huurwoningen voor senioren met een

Onze insteek is ontwikkelingen niet af te wachten maar ons proactief op te stellen. Dit

zorgindicatie. Zij wonen zelfstandig maar hebben de mogelijkheid om gebruik te maken

heeft ertoe geleid dat wij nog nieuwbouwplannen hebben ontwikkeld voor een aantal

van de faciliteiten en diensten van het aangrenzend verpleeghuis.

locaties.
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Heugemerstraat (Maastricht)

keld voor de bouw van een complex van 37 sociale huurwoningen. De planvoorbereiding

In de wijk Heugem worden op het terrein achter een voormalige boerderij 18 appartemen-

is afgerond. De start van de bouw was voorzien in de zomer 2013. Omdat realisatie van

ten ontwikkeld voor senioren. De boerderij zelf wordt in samenwerking met Radar en de

deze woningen normaliter onder de borging van het WSW vallen, is het niet zeker of de

buurtraad Heugem verbouwd en uitgebreid met een nieuwbouwgedeelte. Gerealiseerd

geplande startdatum bouw haalbaar is.

worden 22 woningen voor mensen met een verstandelijke handicap (groepswonen voor
begeleid wonen).

Demerthof (Maastricht)

De Leim (Maastricht)

Demerthof, Heer

De Leim, Maastricht

In het verlengde van het project Demerthof dat in 2010 is opgeleverd, worden op een
aangrenzend terrein 9 extra eengezinswoningen ontwikkeld. De woningen worden ontwik-

Bij het bestaande winkelcentrum de Leim in de wijk Heer realiseert Maasvallei in samen-

keld volgens het cradle to cradle principe (zéér energiezuinig en duurzaam). De start van

werking met een private partij de bouw van 2500 vierkante meter winkeloppervlak, 24

de bouw is gepland begin 2014.

appartementen (15 sociale huur en 9 vrije sector verhuur) en een parkeergarage voor circa
honderd auto’s. Bij de planontwikkeling is rekening gehouden met de integratie van het

Het concept wordt in ketensamenwerking met architect, aannemer en installateurs ontwik-

bestaande winkelcentrum in het plan door middel van het autovrij maken van het huidige

keld. De kick-off heeft eind 2012 plaatsgevonden. Het project is aangeduid voor kennis-

binnenplein. Maasvallei neemt de 24 appartementen voor haar rekening.

ontwikkeling op het gebied van cradle to cradle voor collega’s in de regio en de gemeente
Maastricht. De kosten van de kennisoverdracht wordt gesubsidieerd door de gemeente

Bedrijventerrein nutsvoorzieningen (Maastricht)

Maastricht.

Op het voormalig bedrijventerrein van de Nutsbedrijven Maastricht zijn plannen ontwik-
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4. Vastgoed

Hagerpoort fase II (Maastricht)

Achter de Beek (Beek)

In overleg met de zorgaanbieders SGL en Vivre heeft Maasvallei een nieuwbouwplan ontwikkeld voor Hagerpoort. Het plan omvatte respectievelijk 17 zorgwoningen Vivre en 14
zorgwoningen SGL en 8 sociale huurwoningen Maasvallei. Start van de bouw was gepland
voor 2014. Inmiddels heeft Vivre te kennen gegeven af te zien van deelname aan het project. Gelet op de toenemende bezuinigingen in de zorgsector is het niet ondenkbeeldig
dat ook SGL afziet van participatie.
De aangekondigde rijksbezuinigingen en de veranderingen in de zorg hebben Vivre gedwongen alle nieuwbouw- en verbouwprojecten, die nog niet gestart zijn, te heroverwegen. Het kabinetsbeleid om de drempel voor zorg flink te verhogen en mensen veel langer
thuis zorg aan te bieden is hier debet aan. De toekomst van verzorgingshuizen is door het
rijksbeleid zeer ongewis geworden.
Het bestaande zorgcentrum is medio 2012 gesloopt.

Achter De Beek, Beek

Op de locatie van de voormalige hoeve ‘Kock’ aan Achter de Beek in Beek wordt een complex van 12 appartementen met parkeerplaatsen gerealiseerd. De hoeve wordt gesloopt

Trichterveld (Maastricht)

en in dezelfde stijl herbouwd met toevoeging van een moderne aanbouw. De start van de

Na het aanpassen van een gedeelte van de infrastructuur in het project is de realisatie van

werkzaamheden is gepland in het voorjaar 2013.

nieuwe woningen getemporiseerd. De bouw van koopwoningen starten wij niet eerder
dan nadat minimaal 70% van de woningen verkocht is.

Hennekenshof (Beek)
In samenwerking met zorgaanbieder Vivantes ontwikkelt Maasvallei in de uit 1870

Voor 2013 en 2014 is geen nieuwbouw gepland. De vertraging bij de herontwikkeling

daterende sigarenfabriek Hennekens 24 kleinschalige woonvoorzieningen (verpleegplaat-

van Trichterveld komt de leefbaarheid in de buurt niet ten goede. De 44 leegstaande

sen ten behoeve van Vivantes) en 34 zorgwoningen. De start van de werkzaamheden was

woningen zijn noodgedwongen weer in verhuur genomen om een verdere achteruitgang

gepland voor 1 juli 2013. Vooralsnog is de start vertraagd omdat het WSW geen groen

te voorkomen.

licht heeft gegeven voor het aantrekken van een geborgde lening.

Boerderij Westrand (Maastricht)
De planvoorbereiding om de naast ons kantoor gelegen monumentale boerderij te verbouwen tot acht wooneenheden hebben wij in de tijd moeten verschuiven.
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5. Organisatie

Personeel
In het verslagjaar hebben een drietal medewerkers de organisatie verlaten. Twee medewerkers hebben ons verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het vertrekmotief bij een medewerker had te maken met de tegenvallende prestaties. In goed overleg is besloten het dienstverband te beëindigen. Per ultimo verslagjaar waren twee functies vacant.

Personeelsformatie per ultimo 2012
	Afdeling		Aantal
Directie
		 directeur		

1

		

2

managementassistente		

( parttime )

Algemene zaken
		 manager		

1

		

huishoudelijke zaken en archief		

2

		

kwaliteit en onderzoek		

1

		

marketing en communicatie		

1

		

VvE beheer		

1

( waarvan 1 parttime )

( parttime)

Strategie en beleid
		 manager		

1

Wonen
		 manager		

1

		

3 rayonteams en ondersteuning		

9

( waarvan 3 parttime )

		

klantenservice		

5

( waarvan 3 parttime )

		

wijkbeheer		

7

( waarvan 2 parttime )

Financiën
		 manager		

1

		

5

bedrijfsadministratie en sub-administraties		

( waarvan 2 parttime )

Vastgoed
		 manager		

1

		

7

projecten en planmatig beheer		

		 bedrijfsbureau		

1

	Totaal		

47
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Leeftijdsopbouw personeel per 31 december 2012
	Leeftijd	Aantal medewerkers 	In procenten
25-35 jaar

10

21

35-45 jaar

9

21

45-55 jaar

19

42

55-65 jaar

9

16

47

100

	Totaal

Managementinformatie

I&A ontsluiten wij de managementinformatie optimaal. Ook verbeteren wij de kwaliteit
van de dienstverlening, vergroten onze transparantie en dragen bij aan onze participatieve

De ombouw van het managementinformatiesysteem naar de Balanced Score Card (BSC) is

houding ten opzichte van onze huurders.

in 2012 nagenoeg afgerond. De BSC fungeert als verantwoordingskader voor de bestuurder
aan de RvC en van het management aan de bestuurder. De gegevens uit de BSC biedt onze

In 2013 starten wij met een applicatie-inventarisatie en een analyse van de informatiebe-

managers de mogelijkheid om onze jaarplannen te realiseren en waar nodig te corrigeren.

hoefte. Aan de hand de onderzoeksresultaten formuleren wij ons I&A-beleid opnieuw.

De sturing, beheersing en controle gebeurt aan de hand van de BSC. Daarbij gaat het niet

De steeds verdergaande automatisering leidt immers tot een vereenvoudiging van pro-

alleen om financiële resultaten maar worden ook andere prestaties meegenomen in de

cessen. Efficiënter en effectiever werken resulteert uiteindelijk in forse besparingen op

jaarlijkse beoordeling; klanten, interne bedrijfsvoering en ontwikkeling en groei.

onze bedrijfslasten.

Op basis van het jaarplan en de begroting 2012 zijn succesbepalende factoren, prestatieindicatoren en kritische succesfactoren op afdelingsniveau vastgesteld. Over de voortgang

Risicomanagement

wordt in de verschillende hoofstukken van de BSC verslag gedaan. Wij streven ernaar om
met behulp van de voortschrijdende automatisering zowel de input als de verslaglegging

Veranderingen in onze omgeving hebben invloed op de mate waarin wij erin slagen onze

zo efficiënt als mogelijk in te richten.

strategie tot uitvoering te brengen. Het is van belang dat wij inzicht hebben in de risico’s
die de veranderingen met zich mee brengen. Voor de continuïteit van Maasvallei is risico-

De toenemende automatiseringsbehoefte en de snel veranderende omgeving waarin wij

management van essentieel belang is. Denk aan het beheersen van risico’s bij projecten

werken, vereist een goed ingerichte I&A. Door gebruik te maken van een goed ingerichte

en treasury. Wij zijn ons hier van bewust en sturen hierop.
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HRM-ontwikkelingen

Stage en werkplekervaring

De HR-gesprekscyclus (plannings-, coaching-, en beoordelingsgesprek) is in het verslag-

Maasvallei draagt vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid bij aan het opleiden van

jaar geëvalueerd. Met de systematiek leggen wij de nadruk op het realiseren van afgespro-

jongeren en de beroepsoriëntatie van studenten. Wij bieden de mogelijkheid praktijkervaring

ken doelen. Wij bevorderen hiermee het realiseren van afspraken met medewerkers als

op te doen in diverse vormen van stages. In het verslagjaar hebben wij een vijftal stagiaires

bijdrage aan de afdelingsplannen, het jaarplan en uiteindelijk ons strategisch plan.

van verschillende opleidingen een stageplaats aangeboden om praktijkervaring op te doen.
De stagiaires kunnen onder begeleiding van onze medewerkers hun vakinhoudelijke kennis en

Met behulp van de gesprekscyclus worden individuele medewerkers aangestuurd, gemo-

sociale en communicatieve vaardigheden in de praktijk toetsen en verder ontwikkelen.

tiveerd en gestimuleerd zich verder te ontwikkelen. Deze aanpak biedt medewerkers een

In 2012 hebben wij bij onze bouwprojecten drie leerlingen op leerwerkplaatsen ervaring

helder beeld van de kwaliteit van hun eigen functioneren. Zij kunnen hun kwaliteiten af-

laten opdoen.

zetten tegen de door de organisatie gewenste kwaliteit om hun functie goed te kunnen
vervullen. Dit biedt medewerkers de ruimte hun persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen en
hun functioneren naar een hoger niveau te tillen.

Arbo

Wij hebben ons aannamebeleid kritisch tegen het licht gehouden en verder aangescherpt.

Op basis van een programma van eisen, dat samen met de OR is opgesteld, heeft Maas-

Een systematiek, waarbij de focus ligt op het realiseren van afgesproken doelen vraagt im-

vallei eind 2011 een nieuwe bedrijfsarts (ZON Bedrijfsartsen) gecontracteerd.

mers van medewerkers kwaliteit en een hoge mate van betrokkenheid. Wij stimuleren onze
medewerkers om zich te blijven ontwikkelen en breed inzetbaar te zijn. Wij borgen dit met

Bij het contracteren van de nieuwe bedrijfsarts hebben we ons tot doel gesteld de onderlig-

een duurzaam personeelsbeleid. Hierin bieden we medewerkers de ruimte voor initiatief en

gende problematiek bij het ziekteverzuim te beïnvloeden. Onder het motto ‘ziekte overkomt

creativiteit. Wij bieden medewerkers ruimte om ervaringsgericht te leren via interne stages.

je, verzuim is een keuze’ is gekozen voor een slagvaardige aanpak. Kenmerkend zijn de
korte communicatielijnen en een volledige en tijdige informatieoverdracht. Hierdoor worden

Maasvallei is een platte, lerende organisatie waarin zelfsturende teams een of meerdere

onderliggende problemen snel herkend en kunnen deze adequaat worden aangepakt. Drei-

bedrijfsprocessen beheren. De teams werken continu aan de verbetering van de effectivi-

gende verzuimsituaties zijn hiermee voorkomen. Bij de aanpak staat de inbreng van de werk-

teit en efficiency van deze processen.

nemer centraal. Het maandelijks spreekuur van de bedrijfsarts vindt plaats bij Maasvallei.

Door de noodzakelijke bezuinigingen op onze bedrijfslasten moeten wij noodgedwongen

Door de nieuwe aanpak ligt de nadruk op de niet verzuimende medewerker in plaats van

inzetten op kostenreductie. Wij trachten zo veel als mogelijk te voorkomen dat dit leidt tot

de zieke medewerker. Medewerkers zijn enthousiast over de wijzigingen in de wijze van

wijzigingen in ons personeelsbeleid.

verzuimbegeleiding.
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Om de vitaliteit en gezondheid van haar medewerkers te bevorderen onderzoekt Maas-

Wij hebben door het uitstel nog geen keuze gemaakt of wij al dan niet overgaan op de werk-

vallei of er voldoende draagvlak is voor een zgn. BRAVO-aanpak. De BRAVO thema’s zijn:

kostenregeling omdat de administratieve lasten nauwelijks worden verlicht door de regeling.

voldoende Bewegen, niet Roken, verantwoord Alcoholgebruik, gezonde Voeding, vol-

Om de uitkomsten van de werkkostenregeling in kaart te brengen hebben wij in 2011 een

doende Ontspanning.

workshop georganiseerd waarbij de fiscale aspecten van de nieuwe regeling uitgebreid
zijn besproken. Vervolgens hebben wij een werkgroep geformeerd die de mogelijke over-

De ARBO-wetgeving regelt onder meer dat de werkgever moet zorgen voor veilige en

stap voorbereidt en begeleidt.

gezonde arbeidsomstandigheden. Een externe adviseur gezondheidsbeleid heeft bij alle

De werkgroep analyseert de huidige arbeidsvoorwaarden en doet voorstellen om deze,

werknemers een werkplekonderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek zijn de me-

waar nodig, aan te passen, toetst de salaris- en financiële administratie en monitort de vrije

dewerkers individueel geïnformeerd over werkhouding en bewegingsgedrag.

ruimte binnen de werkkostenregeling.

Gedurende het verslagjaar zijn geen gevallen van agressie, geweld, discriminatie of seksueel geweld gemeld.

Communicatie
Ziekteverzuim

In 2012 hebben wij nadrukkelijk ingezet op het vergroten van de zichtbaarheid van Maasvallei in de regio. Wij hebben de publiciteit gezocht in regionale kranten en bijeenkom-

Jaar

2012

2011

2010

2009

sten. Daarnaast hebben wij in 2012 voor het eerst ons magazine ‘In gesprek’ uitgebracht.

96

63

66

71

Met dit magazine nodigen wij onze stakeholders uit actief met ons samen te werken om

Totaal aantal ziektedagen

320

690

645

540

onze doelen op het gebied van wonen te realiseren. In ‘In gesprek’ laten wij zien met wie,

Gem. aantal ziekmeldingen per medewerker

2,04

1,31

1,35

1,56

waarom en hoe wij initiatieven oppakken.

Gem. aantal ziektedagen per medewerker

6,81

14,38

13,17

17,76

Maasvallei kent de nodige standaard communicatie uitingen: brochures, flyers en adver-

Ziektepercentage

2,46

4,31

5,93

3,26

tenties. Ons bewonersblad ‘Wonen en leven’ verschijnt drie keer per jaar. Het magazine

Ziektepercentage excl. zwangerschapsverlof

2,34

3,36

5,93

3,26

schenkt aandacht aan verhalen van en de contacten met bewoners.

Aantal ziekmeldingen

Omdat onze klanten vertrouwd zijn met het digitaal opvragen van informatie streven wij
ernaar informatie zo veel als mogelijk digitaal beschikbaar te stellen. Onze brochures zijn

Werkkostenregeling

digitaal te downloaden. Wij schenken aandacht aan het inzetten van social media als Twitter en Facebook. Wij onderzoeken of en hoe wij via deze media onze koopwoningen on-

De verplichte invoering van de werkkostenregeling is uitgesteld tot 1 januari 2015 zodat de

der de aandacht kunnen brengen, projectinformatie kunnen communiceren en activiteiten

staatssecretaris de regeling verder kan vereenvoudigen en daarmee aantrekkelijker kan maken.

rondom leefbaarheid kunnen promoten.
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Niet onbelangrijk is de ondersteuning van de lijnafdelingen op het gebied van communi-

brengen en/of aandacht te vragen voor een bepaald thema. Veel activiteiten worden

catie in de breedste zin van het woord. Veel inzet richt zich op de communicatie rondom

georganiseerd door vrijwilligers, die hun steentje bijdragen aan de leefbaarheid in hun

(nieuwbouw-)projecten, communicatie bij participatie en contacten met bewoners en acti-

wijk of buurt. De ene keer is het een kleinschalige activiteit met impact voor een straat.

viteiten ter bevordering van de leefbaarheid.

De andere keer een activiteit die een grotere groep mensen in de buurt raakt. De initia-

In 2012 hebben wij een grootschalig klantonderzoek uitgevoerd voor het ontwikkelen van

tieven zijn nagenoeg altijd afhankelijk van donaties of sponsoring.

ons nieuw te formuleren marketing- en communicatiebeleid. Als voorbereiding op het
nieuw beleidsplan hebben wij zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek verricht naar

In ons sponsorbeleid leggen wij de nadruk op activiteiten die een bijdrage leveren aan

de klantbeleving. Wij hebben een klantenpanel georganiseerd om inzicht te krijgen in

de leefbaarheid in buurten en/of een sociaal maatschappelijke of educatieve doelstel-

de ervaringen van onze huurders bij hun verschillende contactmomenten met Maasvallei.

ling hebben. Als deze activiteiten een raakvlak hebben met de doelen en doelgroepen

Centraal stonden de vragen over hoe huurders de bejegening van Maasvallei ervaren op

van Maasvallei en in die zin bijdragen aan de leefbaarheid in wijken wil Maasvallei deze

de verschillende contactmomenten. Bijzondere aandacht hebben wij in dit panel geschon-

initiatieven graag ondersteunen. Door sponsoring tonen wij onze betrokkenheid met

ken aan ons imago bij onze communicatie.

de initiatieven die in de wijken worden ontplooid en/of ondersteunen wij de inzet van

Het grootschalig kwantitatief onderzoek mocht rekenen op massale deelname van onze

vrijwilligers ten behoeve van bijzondere doelgroepen. In 2012 hebben wij een bedrag

huurders. Hiermee zijn wij in elk geval verzekerd van een hoge betrouwbaarheid. Medio

van ca. € 10.000,- besteed aan sponsoring. In 2013 zal Maasvallei meer nog dan in 2012

2013 zijn alle analyses afgerond en verwerkt in een rapport met aanbevelingen.

letten op de directe maatschappelijke relevantie in een buurt of wijk bij de toekenning

Bijzondere aandacht is geschonken aan de interne communicatie. Interne communicatie is

van donaties of sponsoring.

ingezet om de onderlinge samenwerking te bevorderen. Als middelen zijn ingezet intranet
en periodieke personeelsbijeenkomsten.

Ons sponsorbeleid is na te lezen op onze website www.maasvallei.nl. Onderstaand een
overzicht van in 2012 gesponsorde activiteiten en/of organisaties:

Sponsoring

Carnaval
Carnaval brengt mensen bij elkaar en is in vele wijken en dorpskernen een traditie die

Sponsoring is een bij uitstek een manier om Maasvallei als maatschappelijke organisatie

diep geworteld is. Veelal in verenigingsverband georganiseerd en gevierd. Zo ook in de

te profileren. We doen dit door ons zichtbaar te verbinden aan activiteiten. Wij zien het

wijken waar Maasvallei bezit heeft. De volgende carnavalsactiviteiten werden door Maas-

als onze taak om initiatieven te stimuleren en activiteiten in onze buurten en wijken die

vallei in 2012 financieel ondersteund:

hieruit voortkomen te ondersteunen.

• Stichting Alaaf Gulpen: sponsoring van een culturele carnavalsactiviteit in Gulpen;
• RTV Maastricht: RTV Maastricht verzorgt jaarlijks een uitzending over het Uitroepen van

In 2012 zijn veel initiatieven ontplooid met de doelstelling om mensen bij elkaar te
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de Prins Carnaval en de Carnavalsoptocht in Maastricht. Maasvallei maakt deze uitzen-
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dingen mede mogelijk en geeft op deze wijze een breed publiek, dat zelf niet in staat

KWH - huurlabel

is om aanwezig te zijn bij deze activiteiten de mogelijkheid om de carnavalsactiviteiten

Sinds jaren laat Maasvallei de kwaliteit van haar dienstverlening meten door KWH. Met

op radio en tv te volgen.

de resultaten van de meting vormen wij ons een beeld van de kwaliteit van de geleverde
prestaties op het gebeid van dienstverlening aan onze klanten. De te leveren prestaties

Overige

worden benoemd in een aantal labelonderdelen, waarvoor elk labelonderdeel een score

De volgende initiatieven konden eveneens rekenen op financiële steun door Maasvallei.

van minimaal 7 behaald moet worden om het KWH-label te kunnen behouden.

• Stichting Drugsinformatie & Preventie voor Jongeren (DJP). Informatieprogramma over

In het vorige jaarverslag werd melding gemaakt van de komst van de vernieuwde meet-

drugsgebruik t.b.v. Basisschool de Vlinderboom te Heer;
• Stichting Geestelijk en Maatschappelijk Welzijn Gehandicapten (SWGN). Deelname aan
het ‘muziekfeest maakt dromen waar’;
• Ambyer Proat. Buurtblaadje huis aan huis;

methodiek. Er is nog meer dan voorheen de focus gelegd op de klantbeleving. De stem
van de klant weegt zwaarder dan voorheen en daarmee is de invloed van de klant op de
score groter. Deze is toegepast in de meting van 2012. Het label is gecontinueerd met een
totaalscore van 7,7.

• De Zonnebloem afdeling Amby i.v.m. 40 jarig jubileum;
• Watersportvereniging MCC;

Het resultaat is uitgesplitst in de volgende onderdelen:

• Hubn Bubn i.v.m. 25 jarig jubileum;

	Klantcontact

• Toneelvereniging ‘De Vriendenkring’ i.v.m. 60 jarig jubileum;

Contact				8,0

• De Zonnebloem afdeling Heer. Sponsoring audiovisuele middelen.

Bereikbaarheid				7,8
Communicatie en informatie:		

7,3

	Verhuizen

Kwaliteitsbewaking

Woning zoeken			7,9
Nieuwe woning			7,9

After sales
Wij bewaken periodiek de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij bevragen zowel de

Huur opzeggen			7,9
	Onderhoud

nieuwe als de vertrekkende huurder over het mutatieproces en de dienstverlening. De zit-

Reparaties				8,2

tende huurder vragen wij naar zijn ervaringen nadat wij in zijn woning onderhoud hebben

Onderhoud				7,9

uitgevoerd.

	Klachten behandelen
Klachten behandelen			6,6

In 2012 hebben wij de enquêtes gedigitaliseerd en is de implementatie afgerond. Per
1 januari 2013 maken wij gebruik van de geheel vernieuwde vorm van after-sales.
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De resultaten van de meting gebruiken wij om onze dienstverlening verder te verbeteren.

5. Organisatie

KOMO procescertificaat voor studentenwooneenheden

Door de reorganisatie van ons VvE-beheer is een grote kwaliteitsslag gemaakt. Om onze

Maasvallei is in het bezit van het KOMO procescertificaat voor haar studentencomplexen.

dienstverlening verder te verbeteren zijn alle processen optimaal geautomatiseerd en ge-

Om voor het certificaat in aanmerking te komen, moet voldaan worden aan een aantal

ïntrigeerd. Waar wenselijk zijn medewerkers vakinhoudelijk getraind. Door de nieuwe aan-

voorwaarden op het gebied van bedrijfsvoering, beheer, specifieke vereisten voor de stu-

pak garanderen wij stabiliteit en continuïteit. Als gevolg van de verbeterslag werken wij

dentenhuisvesting en kwaliteitszorg. SKW beoordeelt elke twee jaar aan de hand van een

efficiënt en effectief en kunnen wij onze diensten tegen aantrekkelijke tarieven aanbieden.

herhalingsonderzoek over de voortzetting van het certificaat. In 2012 is voor 14 studentenpanden het certificaat verlengd.

Bij de gemengde complexen heeft de nieuwe opzet ertoe geleid dat er een adequate rolverdeling is gerealiseerd tussen de leden van de vereniging en de beheerder/bestuurder.

Door het behalen van het certificaat wordt voldaan aan de eisen op het gebied van (brand-)

Het ‘twee pettenprobleem’ behoort hiermee tot het verleden.

veiligheid, het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes en de minimale grootte van
de privéruimtes. Wij beschikken over een certificaat voor alle panden waarin studenten-

Mede als gevolg van de huidige economische ontwikkelingen is het debiteurenbeleid aan-

huisvesting is gerealiseerd. In de hal van de desbetreffende complexen zijn de certificaten

gescherpt. Wij hebben hierbij onder andere gebruik gemaakt van een intranetverbinding

voor iedereen zichtbaar aanwezig.

voor elke VvE en haar individuele leden.
Onze vernieuwde aanpak heeft zijn eerste vruchten afgeworpen. In 2012 hebben wij een

Dienstverlening aan derden

beperkte groei van het aantal VvE kunnen realiseren. Voor 2013 zetten wij in op een actieve benadering van de markt en bouwen wij onze positie op de markt verder uit.

Hieronder vallen de activiteiten die Maasvallei verricht in het kader van VvE-beheer voor
derden. Na het aantrekken van een nieuwe accountmanager in 2011 hebben wij in 2012
het VvE-beheer grondig gereorganiseerd. Het VvE-beheer is ondergebracht in ‘Maasvallei
VvE diensten’. ‘Maasvallei VvE diensten’ blijft onderdeel van de Woningstichting Maasvallei Maastricht maar onderscheidt zich door een eigen huisstijl en werkt als onafhankelijk
aanbieder van het VvE-beheer.
Hiermee is de laatste stap gezet in de professionalisering van deze dienstverlening. Wij
stellen hoge kwaliteitseisen aan het VvE-beheer. Onze aanpak richt zich op het ontzorgen
van de bewoners en het verbeteren van de kwaliteit van wonen en leven van de bewoners.
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Veranderingen
hebben grote impact
op strategische
en operationele
prestaties.

Maasvallei voldoet
aan de eisen van
kredietwaardigheid.

Alle middelen
zijn besteed in
het belang van de
volkshuisvesting.
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Bestuurder

Persoonlijke gegeven bestuurder
Naam:

Ing. A.L.F.M. Crijns

Maasvallei werd in 2012 bestuurd door Frans Crijns. De bestuurder vervult tevens de func-

Geboorte datum:

25-10-1953

tie van directeur. Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze zijn vastge-

Werkzaam in huidige functie sinds: 01-03-2008

legd in de statuten, het bestuursstatuut en reglementen.

Benoemingsduur:

De bestuurder legt over zijn taken verantwoording af en draagt zorg voor een adequate

De bestuurder oefent een aantal nevenfuncties uit. De nevenfuncties vloeien voort

rapportage aan de Raad van Commissarissen (RvC). De bestuurder verschaft de RvC tijdig

uit de werkzaamheden als bestuurder van Maasvallei. Relevante nevenfuncties in

de informatie die nodig is voor het uitoefenen van de taak van de RvC.

het verlengde van de functie:

Onbepaalde tijd

• Lid van commissie bouwen van Woonvorm Maasniel
Jaarverslagen zijn openbaar en voor iedereen te lezen via de website www.maasvallei.nl

• Directeur van Holding WS Maasvallei Maastricht B.V
• Directeur van Maasvallei Vastgoedontwikkeling I B.V.

In 2012 hebben geen transacties plaats gevonden waarbij tegenstrijdige belangen van

• Directeur van Maasvallei Vastgoedontwikkeling II B.V.

bestuurder of RvC speelden zoals bedoeld in principe II.3 van de Governance Code Wo-

• Directeur van Maasvallei Beheer en Diensten B.V.

ningcorporaties.

• Bestuurslid Stichting Studentenhuisvesting Maastricht
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•

Secretaris Stichting Woningburo, Maastricht

•

Bestuurslid Partners in Maatwerk Zuid B.V.

•

Bestuurslid Roos

- wijzigingen in de governancestructuur legt de bestuurder vooraf ter goedkeuring
voor aan de RvC.
Een beschrijving van de governancestructuur is op onze website te vinden. De verschillende documenten zijn te downloaden.

Corporate governance
De RvC en de bestuurder vinden goed ondernemingsbestuur belangrijk. De governance is

Taak en werkwijze

dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van RvC en bestuurder.
De bestuurder is belast met het besturen van de organisatie wat inhoudt dat hij verantDe hoofdlijnen van de governancestructuur bij Maasvallei:

woordelijk is voor de continuïteit van Maasvallei en daarom voor:

• Maasvallei heeft als rechtsvorm de stichting;

• de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling;

• de bestuurder bestuurt de toegelaten instelling Maasvallei en de daaraan verbonden

• het realiseren van de doelstellingen;

besloten vennootschappen;
• de RvC ziet toe op de bestuurder en de algemene gang van zaken van de stichting en
geeft gevraagd en ongevraagd advies;
• de organisatie is gebaseerd op uitgangspunten als integriteit, transparantie, betrouw-

• het bepalen van de uitgangspunten voor de organisatiestructuur;
• de naleving van relevante wet- en regelgeving en de interne regelingen;
• een adequaat en effectief intern risicobeheersing- en controlesysteem;
• vertegenwoordiging van Maasvallei in bestuurlijke organen.

baar en controleerbaar met voldoende checks and balances;
• de Governancecode Woningcorporaties is uitgangspunt;

De bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Maasvallei. Hij

• de corporate governance is vastgelegd in:

weegt de in aanmerking komende belangen van de bij Maasvallei betrokkenen af. De be-

- de statuten van Maasvallei;

stuurder gaat in gesprek met de stakeholders. In de statuten, reglementen en de aanvul-

- het reglement RvC waaronder begrepen de reglementen ten behoeve van de door

lingen daarop ligt de basis voor de wijze waarop bestuurder en RvC handelen.

de RvC benoemde commissies en de profielschetsen van de RvC;
- het bestuursstatuut;
- de integriteitscode;

Interne documenten en risicomanagement

- de klokkenluidersregeling;
- de geactualiseerde statuten waaronder begrepen het treasurystatuut, het verbindingenstatuut en investeringsstatuut;
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Maasvallei speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Door de schuldencrisis en de
gevolgen hiervan voor de woningmarkt hebben wij onze beleidsvoornemens uit het on-
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dernemingsplan 2009-2013 op onderdelen moeten bijstellen. Wij hebben onze missie

overeenstemming zijn met het vooraf goedgekeurd beleid. Om inzicht te geven in de

(goed wonen voor mensen met lagere inkomens) en kernwaarden (betrokken, professio-

mate waarin Maasvallei haar volkshuisvestelijke en financiële doelstellingen realiseert, mo-

neel en ondernemend) opnieuw benoemd. In 2013 werken wij aan de hand van de aange-

nitoren wij periodiek de voortgang van de actiepunten.

paste uitgangspunten een nieuw ondernemingsplan uit.
Het strategisch beleid voor de bestaande woningvoorraad is in 2010 opnieuw vastgesteld
De koers van Maasvallei is vertaald in de BSC. De BSC, als basis voor de cyclus van plan-

waarbij per complex een basisstrategie is geformuleerd. Voor de geoormerkte aandachts-

ning en control, biedt inzicht in alle activiteiten, betrokken partijen en bijbehorende plan-

complexen wordt een plan van aanpak uitgewerkt. Het betreft woningen, die bouw- en

ning. Met de BSC beschikken we over een eenduidige voortgangsrapportage met, waar

woontechnisch ruim onder de maat scoren en slecht presteren op energetische kwalitei-

nodig, aanvullende informatie of adviezen voor verbetering en/of bijsturing.

ten. Door de marktontwikkelingen sluiten deze woningen niet meer aan op de vraag.

De BSC is als volgt opgebouwd:

De verdere uitwerking voor de aandachtscomplexen vindt plaats vanuit een integrale be-

financiën

nadering. Per complex wordt het plan van aanpak geformuleerd. Omdat de financiële

- financiële continuïteit

middelen beperkt zijn, wordt de impact van het strategisch voorraadplan op de financiële

- huishoudboekje op orde

meerjarenbegroting uiterst kritisch getoetst. De aanpak moet passen binnen de financiële

extern

kaders van Maasvallei, het WSW en het CFV.

- tevreden huurders
- toegevoegde waarde stakeholders voor Maasvallei

Herstructurering van delen van de woningvoorraad gaat gepaard met grote investerings-

intern

bedragen. Omdat de werkelijkheid zich de afgelopen jaren echter anders heeft ontwikkeld

- goed vastgoedbeheer

dan voorzien is de transformatie van een deel van de voorraad hierdoor vertraagd. Omdat

- belangrijke processen tip top op orde

wij de daadwerkelijke ontwikkelingen goed in de gaten houden zijn de aandachtscom-

- goede risicobeheersing

plexen eind 2012 opnieuw beoordeeld. De noodzaak om deze complexen op korte(re)

leren en ontwikkelen

termijn aan te pakken is bevestigd.

- cultuur passend bij kernwaarden
- duurzame inzetbaarheid medewerkers

Eind 2012 zijn wij gestart met het actualiseren wij ons aanbestedingsbeleid. Dit impliceert

- good governance

dat wij mogelijke knelpunten in kaart brengen, onze doelstellingen opnieuw formuleren,
het beleid op onderdelen actualiseren en implementeren. Een universeel toepasbare Ser-

In de BSC zijn de speerpunten voor het jaar 2012 benoemd. De hiermee samenhangende

vice Level Agreement (SLA) is ontwikkeld. In het SLA zijn de prestatie-eisen, waaraan de

risico’s beheersen wij voldoende. In het verslagjaar zijn geen risico’s gelopen die niet in

te leveren diensten moeten voldoen, de prestatie-indicatoren en bijbehorende normen
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geformuleerd. Begin 2013 wordt het SLA bij onze opdrachtnemers geïntroduceerd.

Middels het toepassen van het treasurystatuut waarborgen wij ons een blijvende toegang
tot de kapitaalmarkt, het beheersen van de renterisico’s en het realiseren van zo laag mo-

Marktrisico’s en verhuurbaarheid worden bewaakt middels marktonderzoek, het volgen

gelijke financieringskosten.

van demografische ontwikkelingen en het periodiek monitoren van woningtoewijzingen.
Maasvallei werkt met mandatering- en procuratieregelingen. Andere risico’s, zoals brandMet behulp van financiële risicoanalyses wordt inzicht verkregen in de financiële risico’s

en stormschade en schade als gevolg van fraude zijn verzekerd. Jaarlijks wordt de verze-

van onzekere factoren in de begroting. Hiermee vormen wij ons een beeld van de ont-

keringsportefeuille geactualiseerd.

wikkeling van ons eigen vermogen en de liquiditeitspositie, die nodig is om risico’s op te
vangen. Financiële risico’s zijn verwerkt in de financiële meerjarenbegroting.

In de kwartaalrapportages wordt aandacht besteed aan de leegstand, verkoop, lopende
projecten e.d. Jaarlijks wordt in het jaarverslag verantwoording afgelegd. Alle documen-

Wij sturen op basis van kasstromen en rendementen. De nadruk ligt op kasstromen omdat

ten vormen het integraal toetsingskader voor onze activiteiten en helpen risico’s en onze-

deze basis zijn voor onze solvabiliteit en liquiditeit.

kerheden te beperken.

Omdat bij projectontwikkeling zich de grootste risico’s kunnen voordoen werken wij met

Met behulp van de periodieke metingen door SKW en KWH en enquêtes monitoren wij

rendementscriteria voor investeringen ter ondersteuning van onze afwegingen. Met ren-

de klanttevredenheid. Eventuele aanbevelingen worden opgepakt en vertaald in proces-

dement bedoelen wij zowel het financieel rendement als de vergoeding voor de risico’s

verbeteringen. Verbeterpunten worden uitgewerkt en in de organisatie geïmplementeerd.

die met een complex gepaard gaan.
De bestuurder is verantwoordelijk voor het interne risicobeheersing- en controlesysteem.
Wij constateren dat externe invloeden, waaronder de verhuurdersheffing, een toenemen-

Dit systeem omvat zowel de beleidsvorming, processen, taken, cultuur en aspecten in de

de, ongunstige, invloed hebben op onze financiële meerjarenprognose. Om de financi-

organisatie, die er toe moeten bijdragen dat onze doelstellingen worden gerealiseerd

ële continuïteit te waarborgen temporiseren wij het investeringsprogramma, stellen onze

zonder wezenlijke fouten, verliezen of fraude.

volkshuisvestelijke uitgangspunten bij en stellen onze organisatielasten naar beneden bij.
Het vergroten van de verkoopportefeuille heeft maar een beperkt effect door de fors da-

Zonder uitputtend te zijn, is voor Maasvallei van belang:

lende verkoopprijzen en de strikte eisen die banken bij het verstrekken van een hypotheek

• risico’s projectontwikkeling. Om de financiële risico’s en imagoschade bij projectontwik-

stellen.

keling te voorkomen is het consequent toepassen van risicomanagement noodzakelijk.
Het schatten van rendement, ook maatschappelijk, en het beheersen van deze risico’s

De RvC verleent haar goedkeuring aan de onderhouds- en financiële begroting. De voort-

en kosten zijn belangrijk. Om de financiële risico’s adequaat te monitoren is in 2012 een

gang wordt bewaakt via kwartaalrapportages en de jaarlijkse verantwoordingsstukken.

aangepast investeringsstatuut vastgesteld. Besluitvorming vindt per fase plaats. Omdat
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in de initiatief- en haalbaarheidsfase de grootste risico’s worden gelopen ligt op deze

fingen van de rijksoverheid. Bijkomend gevolg van de malaise in de bouw is het gebrek

fasen de focus. Met behulp van standaard rekenmodellen onderbouwen we kosten en

aan innovatie en daarom aan goedkope concepten.

opbrengsten;

• Financiële risico’s nemen toe door de schuldencrisis en het afroombeleid van het rijk.

• risico’s treasury. Om treasuryrisico’s te beheersen en te beperken is een aangepast trea-

Extra inkomsten uit verkoop van woningen blijven achter als gevolg van de onzekere

surystatuut vastgesteld. In het verslagjaar zijn wij gestart met het implementeren van de

economische omstandigheden en de terughoudende opstellingen van de bankensec-

treasurymodule. Begin 2013 ronden we de implementatie af;

tor. De heffingen van het rijk maken investeren in de woningvoorraad steeds moeilijker,

• frauderisico’ s. Wij spreken van fraude als er sprake is van verwijtbaar, niet toegestaan of

zo niet onmogelijk.

niet gewenst gedrag. Elementen als ‘in strijd met de regels handelen, opzet in het spel

• Operationele risico’s nemen door de rijksmaatregelen in hoog tempo toe. De exploita-

of financieel voor- of nadeel’ zijn typerend voor het begrip fraude. Wij onderkennen dat

tie staat onder druk. Huurharmonisatie kan alleen gerealiseerd worden bij mutatie. Om-

frauderisico nadrukkelijk aanwezig is bij o.a. projectontwikkeling, de aan- en verkoop

dat de woningmarkt op slot zit blijft het aantal mutaties laag. De vraag naar duurdere

van woningen en aanbestedingen Om frauderisico’s te beperken en te voorkomen zijn

huurwoningen is beperkt als gevolg van de afwachtende houding van de consument.

in de operationele bedrijfsprocessen controlemomenten beschreven. Jaarlijks actuali-

Het noodzakelijk terugdringen van onze kosten loopt niet parallel met het beperken

seert de verantwoordelijke verbetergroep de desbetreffend processen;

van het verwachtingspatroon van onze stakeholders. Door de slechte economische om-

• het maximaliseren van de opbrengsten. De nieuwe heffingen van het rijk dwingen ons
tot verdere maximalisatie van onze huurinkomsten;

standigheden verkeert de bouwsector in moeilijke omstandigheden. De kans op faillissementen is sterk gestegen met alle gevolgen van dien voor de corporatiesector.

• kostenreductie. Om de kosten van de organisatie verder terug te dringen zijn bij de
begrotingsbesprekingen een aantal bezuinigingsmaatregels geeffectueerd. Periodiek

Goed ondernemerschap en een goed toezicht hierop impliceert integer en transparant

monitoren wij de realisatie van de begroting;

handelen. Wij hanteren een integriteitscode en klokkenluidersregeling. Met behulp van

• om de informatievoorziening als sturingsinstrument verder te verbeteren is een werk-

diverse controle- en sturingssystemen verminderen wij afbreukrisico’s en vergroten wij

groep ICT samengesteld. Eind 2012 heeft deze groep een eerste keer overleg gevoerd

onze transparantie binnen de organisatie. Bijzondere aandacht schenken wij hierbij aan

over het te voeren ICT-beleid. Naar verwachting heeft de werkgroep medio 2013 haar

onze medewerkers. Wij creëren een veilige werkomgeving en organiseren dat klachten

rapport van bevindingen gereed.

van klanten onafhankelijk, integer en professioneel worden afgehandeld. Wij beschikken
over een onafhankelijke klachtencommissie. De samenstelling van de commissie is per

Anno 2012 worden wij geconfronteerd met sterk veranderende omstandigheden, die gro-

2012 gewijzigd en bestaat uit twee externe juristen, een vertegenwoordiger namens de

te impact hebben op onze strategische en operationele prestaties.

huurdersvereniging en een secretaris van Maasvallei.

• Strategische risico’s worden beïnvloed door het minder omvangrijk werkveld, het imago
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van de sector en het gebrek aan vertrouwen van de landelijke politiek, het toenemend

Alle documenten en maatregelen op het gebied van risicomanagement vormen het inte-

surplus aan woningproductie in onze regio, de toenemende financiële druk van de hef-

graal toetsingskader voor onze activiteiten en helpen risico’s en onzekerheden te beperken.
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Accountant

de is. Het CFV constateert dat de ‘forecast’ in 2011 in belangrijke mate afweek van het
werkelijk gerealiseerd vermogen. Het beschikbare vermogen is hierdoor aanzienlijk ge-

De externe accountant wordt benoemd door de RvC na advies van de bestuurder. De ac-

daald. Een ongewijzigd doorvoeren van onze voorgenomen activiteiten acht het CFV dan

countant woont de vergadering van de RvC bij waarin zijn controlerapport en de jaarstuk-

ook niet langer passend. Voor Maasvallei is dit aanleiding geweest de financiële begroting

ken worden besproken.

2013 en de voorgenomen activiteiten 2013 en volgende jaren kritisch tegen het licht te
houden en af te stemmen op de beoogde vermogenspositie.

De accountant verzorgt jaarlijks een managementletter voor de bestuurder en de RvC.
Hierin worden zijn bevindingen van de beoordeling van de bedrijfs- en financiële proces-

Het WSW heeft de integrale beoordeling van onze kredietwaardigheid in 2012 afgerond.

sen en overige controleonderdelen gerapporteerd. In de managementletter schenkt de

Aan de hand van het jaarverslag 2011 en de prognosegegevens 2012 tot en met 2014

accountant tevens aandacht aan actuele ontwikkelingen in en buiten de organisatie. De

heeft het WSW verklaard dat Maasvallei voldoet aan de eisen van kredietwaardigheid.

accountant bespreekt zijn bevindingen met de bestuurder en de voltallige RvC.
De financiële positie van maasvallei is acceptabel. De solvabiliteit op basis van bedrijfsDe bestuurder en de RvC beoordelen het functioneren van de externe accountant jaarlijks.

waarde bedraagt 28%. Het WSW vraagt in haarbeoordelingsbrief aandacht voor het strikt

Geconcludeerd is dat de accountant onafhankelijk, deskundig en conform onze verwach-

naleven van de voorgenomen maatregelen ter verdere verbetering van onze vermogens-

tingen heeft gewerkt. Het contract is met een jaar verlengd.

positie en het verbeteren van de operationele kasstromen. Dit impliceert dat nieuwbouwprojecten worden getemporiseerd, de verkoopprognoses worden gerealiseerd, extra
huuropbrengsten worden gerealiseerd middels huuroptimalisatie en de operationele be-

Toezicht

drijfsvoering nog efficiënter wordt ingericht om de bedrijfslasten te verlagen.

Het toezicht op de bestuurder is drieledig:

Het WSW heeft haar faciliteringsvolume voor 2012 en 2013 vrij gegeven.

• intern toezicht vindt plaats door de RvC. Zie het verslag van de RvC;
• extern toezicht vindt plaats door de minister van BZK. Zie onderstaand resumé ‘beoordelingen door CFV, WSW en BZK’;
• horizontaal toezicht middels visitatie en stakeholders, die ons aanspreken. Maasvallei is
in 2011 gevisiteerd. Het visitatierapport is te downloaden op www.maasvallei.nl

In de oordeelbrief van het Ministerie van BZK over 2011 merkt het ministerie op dat:
• Maasvallei de toewijzing van woningen met een maandhuur tot € 652,52 voor meer
dan 90% heeft gedaan aan huishoudens met een inkomen beneden de inkomensgrens.
Daarmee voldeden wij aan de regelgeving. Desondanks is het ministerie van mening
dat, op basis van het assurance-rapport van de accountant, wij een onvolledige admi-

Beoordelingen door CFV, WSW en BZK
Het CFV heeft in haar continuiteitsoordeel 2012 aangegeven dat de solvabiliteit voldoen-
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nistratie hebben gevoerd op het gebied van toewijzing;
• de regelgeving voor vervreemding van woongelegenheden niet geheel is nageleefd;
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• Maasvallei mogelijk vastgoed ontwikkelt dat de grenzen van ons werkdomein overschrijdt.
Inmiddels zijn de nodige maatregelen getroffen om de hiaten in de administratieve organisatie op te vangen. Het ministerie is geïnformeerd over het vastgoed dat wij in ontwikkeling hebben.

Meldingsplichtige besluiten
In het verslagjaar zijn geen meldingsplichtige besluiten genomen.

Verklaring besteding van middelen
De bestuurder verklaart dat conform het gestelde in het Besluit Beheer Sociale Huursector
artikelen 11 en 22:
• een adequate invulling is gegeven aan het uitgangspunt om uitsluitend werkzaam te
zijn in het belang van de volkshuisvesting;
• in het jaar 2012 alle middelen zijn besteed in het belang van de volkshuisvesting;
• alle activiteiten passen binnen de regelgeving voor de toegelaten instelling.

Maastricht, 13 juni 2013
Ing. A.L.F.M. Crijns
Directeur - bestuurder
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Herstructurering van delen van de woningvoorraad gaat
gepaard met grote investeringsbedragen. Omdat de wer
kelijkheid zich de afgelopen jaren echter anders heeft
ontwikkeld dan voorzien is de transformatie van een deel
van de voorraad hierdoor vertraagd. Omdat wij de daad
werkelijke ontwikkelingen goed in de gaten houden zijn
de aandachtscomplexen eind 2012 opnieuw beoordeeld. De
noodzaak om deze complexen op korte(re) termijn aan te
pakken is bevestigd.
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Algemeen
politieke klimaat maakt het echter steeds moeilijker om ons maatschappelijk ondernemerDe veranderingen in onze omgeving volgen elkaar in hoog tempo op. De economische

schap op een overtuigende wijze te kunnen vervullen.

crisis en de schuldencrisis zijn van grote invloed op de woningmarkt en het woonbeleid
van het Rijk. De onzekere toekomstverwachtingen vragen om beleidswijzigingen en instru-

In 2013 herijken wij ons ondernemingsplan. Met onze stakeholders gaan wij in gesprek

menten om het hoofd te kunnen bieden aan de problemen die zich aandienen.

over de recente ontwikkelingen. Wij gaan op zoek naar mogelijkheden om de problemen
het hoofd te kunnen bieden en onze doelstellingen op het gebied van wonen en de hier-

Maasvallei kiest ervoor haar ambities zo veel als mogelijk overeind te houden. Dat vraagt

aan gerelateerde beleidsterreinen opnieuw te formuleren.

om een proactieve houding waarbij het afstemmen van onze mogelijkheden aan externe
omstandigheden voortdurend aan de orde zijn. Helaas halen de maatregelen van het hui-

Waarover gaan we in gesprek? De gewijzigde financieringsregels van niet-DAEB, de vast-

dige kabinet een streep door onze investeringsactiviteiten. De relatie tussen wonen en

gelopen woningmarkt, de beschikbaarheid van kapitaal als gevolg van Basel III, de ten-

andere beleidsterreinen wordt heroverwogen.

dens dat de sector de melkkoe van de overheid wordt cq. de onduidelijkheid van de
politiek over het toekomstperspectief van corporaties vergen echter veel maatschappelijk

Maasvallei stelt alles in het werk om haar ambities overeind te houden. Wij staan voor

ondernemerschap. Door verantwoorde keuzes te maken op basis van gedegen operatio-

kwalitatief goede woningen in vitale buurten waar onze huurders zich thuis voelen. Het

nele kasstromen geven wij actief invulling aan ons bestaansrecht.
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Wij realiseren ons dat de onvrede over onze collectieve prestaties en de negatieve publici-

belangen af van stakeholders als huurders, medewerkers, gemeenten, zorg- en welzijnsin-

teit in de media rondom een aantal incidenten bij corporaties het vertrouwen in de sector

stellingen. De RvC houdt onder ander toezicht op:

geen goed doen. Wij leveren een bijdrage om dit vertrouwen terug te winnen. Daarom

• realisatie van de doelstellingen van Maasvallei;

verliezen wij onze maatschappelijke doelstelling niet uit het oog. Wij werken samen met

• realiseren van de volkshuisvestelijke opgaven;

gemeenten en andere stakeholders op basis van wederzijds vertrouwen. Wij pakken de

• strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten van Maasvallei;

vraagstukken op het gebied van wonen en wijkaanpak samen op.

• opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
• kwaliteitsbeleid;

Tegelijkertijd richten wij onze aandacht op onze kostenstructuur. De effecten van het woonak-

• kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;

koord zijn aanzienlijk. De impact van de verhuurdersheffing en de inkomensafhankelijke huur-

• proces financiële verslaggeving;

verhoging leiden ertoe dat we financieel scherp aan de wind moeten varen. Om de impact van

• naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

het woonakkoord inzichtelijk te houden monitoren wij ons financieel meerjarenbeleid continu.
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de RvC zijn in de statuten van
Wij stellen prioriteit aan het verbeteren van onze efficiency en effectiviteit, kopen slimmer

Maasvallei omschreven en verder uitgewerkt in het reglement voor de RvC. Beide docu-

in bij onderhoud en sturen op onderhoudsresultaat met behulp van inkoopcontracten en

menten zijn op de website geplaatst.

beperken onze faalkosten door samenwerking. Sturen op rendement en het effectief inzetten van het beschikbare huurbeleid hebben echter tot gevolg dat een aanzienlijk del van

De RvC toetst of het beleid en strategie in overeenstemming zijn met het statutaire doel,

de rijksmaatregelen de burger rechtstreeks raken.

de bedrijfsvoering in overeenstemming is met de beginselen van verantwoord maatschappelijk ondernemen en ziet toe op de continuïteit van Maasvallei.

Om scherp aan de wind te varen moeten we wendbaar zijn en stuurmanskunst vertonen.

De RvC bewaakt dat de informatie op financieel, volkshuisvestelijk, maatschappelijk en

Dit vraagt om bijzondere competenties van bestuur en management. Van de werkorgani-

organisatorisch gebied relevant en compleet is.

satie verwachten wij dat deze, nog meer dan voorheen, belangrijke slagen maakt om te
komen tot een duurzame (financiële) organisatie.

De RvC heeft een taak als werkgever ten opzichte van de bestuurder. Hiertoe behoort het
opstellen van een profielschets, het selecteren, benoemen, schorsen en ontslaan van de
bestuurder. De bestuurder wordt periodiek beoordeeld. De RvC functioneert als klank-

Governance

bord en adviseur van de bestuurder. De RvC streeft naar een juiste balans bij haar rol
als sparringpartner voor de bestuurder en waakt voor een te grote betrokkenheid bij de

De RvC heeft tot taak om toezicht te houden op de bestuurder en de algemene gang van

organisatie.

zaken binnen Maasvallei en de met haar verbonden ondernemingen. De RvC weegt hierbij

Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen informeert de bestuurder de
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RvC regelmatig mondeling en schriftelijk over de (financiële) resultaten in relatie tot de

• treasurystatuut, verbindingenstatuut en toetsingskader investeringen;

beoogde doelen, relevante externe ontwikkelingen en over de wensen en behoeften van

• ondernemingsplan 2009-2013;

belanghebbenden. De RvC heeft periodiek overleg met de externe accountant, de huur-

• jaarplan;

dersvereniging HV Woonvallei, de ondernemingsraad en waar nodig andere belanghou-

• financiële meerjarenbegroting;

ders van Maasvallei.

• managementletter van de accountant;
• het oordeel van het CFV en WSW;

Per 1 juli 2011 is de vernieuwde Governancecode Woningcorporaties van kracht. In de

• afspraken met stakeholders.

nieuwe code is extra aandacht geschonken aan risicobeheersing, verbindingen, diversiteit
en onafhankelijkheid van de RvC en de zittingsduur voor commissarissen. Wij hebben de

Op onze website zijn de documenten met betrekking tot de Governancestructuur gepubli-

geactualiseerde Governancecode en de gevolgen voor Maasvallei besproken.

ceerd. Deze documenten zijn eveneens beschikbaar in boekvorm.

De aangepaste statuten zijn begin 2012 gepasseerd bij de notaris. In de loop van 2012 is

Onafhankelijkheid en nevenfuncties

het treasurystatuut, het verbindingenstatuut en het toetsingskader investeringen aange-

Elke commissaris is onafhankelijk in de zin van de in de Governancecode aangeduide

past en opnieuw vastgesteld.

criteria. In 2009 heeft de RvC een gedragscode vastgesteld voor zowel haar leden als de
bestuurder. In de gedragscode zijn bepalingen over onafhankelijkheid en tegenstrijdige

Het reglement RvC moet nog worden aangepast. Omdat in de loop van 2012 bleek dat de

belangen vastgelegd.

herziene Woningwet op zijn vroegst 1 januari 2014 van kracht wordt, wacht Maasvallei met
het verder aanpassen van haar documenten. Wellicht dat elementen uit het regeerakkoord

Geen van de commissarissen is of was in het verleden in dienst van Maasvallei. De com-

nog in de nieuwe Woningwet worden opgenomen.

missarissen bekleedden in 2012 geen nevenfuncties, die op gespannen voet met de bepalingen van de Governance Code Woningcorporaties staan.

In dit jaarverslag legt de RvC publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop invulling is gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden in het verslagjaar. Als

In 2012 is binnen de organisatie van Maasvallei geen melding ontvangen van eventuele

toezichtkader voor het uitoefen van haar taken hanteert de RvC:

tegenstrijdige belangen. In het verslagjaar zijn geen onderwerpen aan de orde geweest
waarbij sprake was van tegenstrijdige belangen. Ieder lid heeft zijn functie onafhankelijk

• relevante wet- en regelgeving waaronder Woningwet en BBSH;

kunnen uitoefenen.

• Governance- en Aedescode;
• statuten Maasvallei;

Geen van de leden van de RvC is regelmatig of structureel afwezig geweest bij de verga-

• reglement RvC en bestuursstatuut;

deringen.
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Samenstelling Raad van Commissarissen per 31 december 2012
	De heer Mr. R.L.M.T. Engelbert, voorzitter per 1 juli 2010

	Mevrouw Mr. S.M.H. van der Laak MMO

Geboortedatum:

21 maart 1959

Geboortedatum:

5 september 1966

Hoofdfunctie:

eigenaar Rebastion Belastingadviseurs

Hoofdfunctie:

Secretaris LWV

Nevenfuncties:

geen

Nevenfuncties:

geen

1e benoeming:

2000

1e benoeming:

2010

Jaar van aftreden:

2014, niet herbenoembaar

Jaar van aftredend:

2014, herbenoembaar

Bruto honorering in 2012: € 5.795,88

Bruto honorering in 2012: € 4.425,60

Kostenvergoeding:

Kostenvergoeding:

€ 2.204,04

	De heer Mr. Drs. L. J. L. Schaepkens *

€ 1.574,40

	De heer Ir. J.L.H. Nelissen **

Geboortedatum:

23 februari 1970

Geboortedatum:

30 juli 1954

Hoofdfunctie:

eigenaar Schaepkens B.V.

Hoofdfunctie:

Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling en

Nevenfuncties:

geen

1e benoeming:

2009

Nevenfuncties:

geen

Jaar van aftreden:

2013, herbenoembaar

1e benoeming:

2010

Bruto honorering in 2012 € 4.425,60

Jaar van aftreden:

2014, herbenoembaar

Kostenvergoeding:

Bruto honorering in 2012: € 4.425,60

€ 1.574,40

		

Kostenvergoeding:

Dienstverlening gemeente Sittard-Geleen

€ 1.574,40

	De heer P. Penders RC *
Geboortedatum:

18 oktober 1969

Hoofdfunctie:

Zelfstandig Interim Financial

Nevenfuncties:

geen

1e benoeming:

2012

Jaar van aftreden:

2015, herbenoembaar

Bruto honorering in 2012: € 4.425,60
Kostenvergoeding:
*
**

€ 1.574,40

Lid op voordracht van de huurdersorganisatie.
Lid op voordracht van de ondernemingsraad vanaf 1 juli 2010.
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Commissies

met de maatschappelijke waarden en normen. De honorering is niet gekoppeld aan de

De RvC heeft een auditcommissie en een remuneratiecommissie ingesteld met als taak de

prestaties van Maasvallei.

besluitvorming van de RvC voor te bereiden. Elke commissie werkt met een reglement.
De auditcommissie vergaderde in 2012 één keer. In deze vergadering is onder andere be-

Integriteitscode

sproken de begroting 2013 en het continuïteitsoordeel 2012 van het CFV. De jaarstukken

In deze gedragscode zijn de uitgangspunten vastgesteld over onafhankelijkheid en tegen-

van Maasvallei, de gelieerde verbindingen en de managementletter van de accountant

strijdige belangen rondom Maasvallei en waar onze de grenzen liggen. De integriteitscode

zijn door de voltallige RvC met de accountant en de bestuurder besproken,

is geen dichtgetimmerd en uitputtend reglement. Het is een hulpmiddel en dient als handvat. In de code staan de voor Maasvallei belangrijke regels en per onderwerp richtlijnen.

De remuneratiecommissie heeft in 2012 één keer vergaderd om het functioneren van de
bestuurder te bespreken. De bestuurder heeft het afgelopen jaar naar tevredenheid invul-

Onze kernwaarden zijn betrokkenheid, professionaliteit en ondernemerschap. Daarbij past

ling gegeven aan zijn taken. Het variabele deel van de honorering is toegekend op basis

niet een veelheid aan regels, wel eigen verantwoordelijkheid. De organisatie beschikt over

van de beoordeling door de remuneratiecommissie. Bij de beoordeling is het functioneren

een breed scala van procedures voor de administratieve organisatie en interne controle.

getoetst aan de doelstellingen die in het ondernemingsplan cq. het activiteitenplan zijn

Deze zijn onderdeel van de accountantscontrole.

opgenomen. Separate besluitvorming heeft hierover plaats gevonden.

Klokkenluidersregeling
Werving en (her)benoemen commissarissen

Medewerkers kunnen op een adequate en veilige manier eventuele vermoedens van mis-

De RvC bestaat uit vijf leden. Bij vacatures zorgt de RvC ervoor dat haar ledental zo snel als

standen binnen Maasvallei melden. Daarom is een goede en duidelijke regeling van be-

mogelijk wordt aangevuld. De benoemingsperiode is vier jaar, waarna het lid van de RvC

lang. De klokkenluidersregeling sluit aan bij de integriteitscode van Maasvallei.

nogmaals maximaal voor een periode van vier jaar herbenoemd kan worden.
In het verslagjaar zijn geen misstanden gemeld. Er hebben zich geen zaken in of vanuit het
In 2012 is meerdere malen het rooster van aftreden onderwerp van gesprek geweest.

werkapparaat, de bestuurder en de RvC voorgedaan, die vermeld moeten worden.

De RvC streeft naar een evenwichtige bezetting van de verschillende ervaringsgebieden.
Onderdeel van deze evenwichtigheid is het hanteren van een gestructureerd rooster van

Werkzaamheden

aftreden. Omdat binnen een tijdsbestek van twee jaren een viertal commissarissen is ver-

De RvC vergaderde in 2012 zes maal. Daarnaast is eenmaal is een aparte dag georgani-

vangen, vergt dit enig maatwerk in het opstellen van het rooster van aftreden.

seerd. Tijdens deze dag is over de volgende onderwerpen gesproken:
• de zelfevaluatie van de RvC;

Honorering

• het veranderende landschap van de corporatiesector;

De honorering van de RvC is gekoppeld aan de zwaarte van de functie en houdt rekening

• verkenning marketing- en communicatieplan.
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Zelfevaluatie van de RvC

pij en de bankensector vragen om een gedegen heroriëntatie op onze positie in de meest
brede zin van het woord.

Conform de governancecode heeft de RvC haar zelfevaluatie gehouden. In het proces is
aan de hand van stellingen van de VTW gediscussieerd over het eigen functioneren van de

De nieuwe governance in de woningwet lost het probleem van het toezicht onvoldoende

RvC, dat van de individuele leden en van de bestuurder. De RvC concludeert dat:

op omdat te weinig aandacht wordt geschonken aan kaderstellingen en te veel aan micro-

• de leden elkaar aanspreken op hun kwaliteiten, die ze vanuit hun verschillende ervaringsge-

management. De financiële toezichtstructuur door CFV en WSW zijn in feite beperkt waar-

bieden dienen in te brengen. Vaak gebeurt dit impliciet. De RvC kiest ervoor om dit meer

door onduidelijkheid kan ontstaan over de financiële slagkracht van de corporatie. Daar-

expliciet te maken door elkaar te evalueren op basis van de selectie-eisen en die regelmatig

om gaan wij intern extra aandacht schenken aan een doelmatige besteding van het eigen

met elkaar te monitoren. Het borgen van kwaliteit is een verantwoordelijkheid van alle leden;

vermogen en leggen wij de nadruk op kostenbeheersing. Bijzondere aandacht schenken

• zij bewust kiezen voor een rol als klankbord voor de bestuurder. Dat vereist een open re-

wij aan de mogelijkheden die de herziene Woningwet biedt om sociaal bezit over te he-

latie. Van de commissarissen wordt verwacht dat zij hun eigen rol situationeel kiezen. De

velen naar commercieel bezit en de financiële uitdagingen die hieraan verbonden zijn.

RvC streeft naar een juiste balans tussen haar rol als sparringpartner voor de bestuurder
versus een te grote betrokkenheid bij de organisatie;

Tot slot is stil gestaan bij de gevolgen van het regeerakkoord. De verhoging van de ver-

• de informatieverstrekking door de bestuurder goed is. Het overleg met de bestuurder

huurdersheffing en de saneringssteun betekenen minder liquide middelen. Gevolg is min-

verloopt in een open sfeer. De RvC functioneert in het overleg met de bestuurder als

der investeren. Wij onderzoeken de mogelijkheden om de gevolgen van de overheids-

klankbord, adviseur en inspirator;

greep in de kas op te vangen. Wij tellen onze zegeningen en houden de hoge kwaliteit

• zij de ruimte moet hebben om met zowel medewerkers uit de organisatie als stakehol-

van de woningvoorraad vast door duurzaam te investeren in goede woningen, in leefbare

ders buiten de organisatie te praten buiten de aanwezigheid van de bestuurder. De RvC

buurten, betaalbaar en toegankelijke voor iedereen. Wij houden vast aan onze corpora-

bewaakt hierbij de juiste rolverdeling;

tiecultuur waarin sociaal bewogen mensen nuttig werk doen. Wij bewaken onze financiële

• zij grote waarde hecht aan besluitvorming op basis van consensus. Indien een individu-

gezondheid en waken ervoor dat er geen graaicultuur ontstaat.

eel lid principieel van mening verschilt met de overige leden van het team verwacht de
RvC dat het desbetreffend lid hieraan consequenties verbindt.

Verkenning marketing en communicatieplan
Het veranderende landschap van de corporatiesector

De RvC heeft uitvoerig stil gestaan bij de vraag op welke wijze Maasvallei optimaal kan
inspelen op de veranderende omgeving. Wil Maasvallei een prominente rol in haar werk-

Aan de hand van een inleiding van prof. P. Eicholtz discussieert de RvC over de vraag hoe

gebied blijven vervullen dan vraagt dat een heldere kijk op onze rol als dienstverlenende

het anders kan in corporatieland. Inspelen op ontwikkelingen in de politiek, de maatschap-

organisatie.
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De wensen en de beleving van onze klanten moeten nog centraler staan bij de ontwik-

Beleidscyclus en interne prestatieafspraken

keling van onze medewerkers, de inrichting van onze processen en de cultuur binnen
de organisatie. Verwachtingen van klanten veranderen voortdurend. Het monitoren en

De bestuurder heeft tot nu toe aan de RvC verantwoording afgelegd door middel van

managen van deze verwachtingen wordt steeds belangrijker. De kwaliteit die de klant er-

kwartaalrapportages. In 2012 is de Balanced Score Card (BSC) ontwikkeld en heeft de ver-

vaart, is immers bepalend voor de mate van klanttevredenheid. Dit legt een zwaar accent

antwoording over het 4e kwartaal plaats gevonden aan de hand van de BSC. De verdere

op de interne marketing. Medewerkers moeten, nog meer dan nu, doordrongen zijn van

uitrol van de BSC vindt plaats in 2013.

het belang van klanttevredenheid. Dat vraagt een juiste houding van onze medewerkers.
Daarom zijn onze medewerkers ook het belangrijkste marketinginstrument in ons marke-

Voor 2013 zijn de te realiseren prestaties uit het jaarplan 2013 integraal opgenomen in

tingplan. Wij opteren dan ook voor een aanpak vanuit de optie: ‘intern beginnen, is extern

de BSC. Het jaarplan 2013 vormt de overgang van ons ondernemingsplan 2009-2013

winnen’.

naar het in 2013 te actualiseren beleid voor de komende jaren. Wij realiseren ons dat de
marktomstandigheden en de vele vragen, die de politiek oproept het formuleren van een
strategie voor de komende 4 jaar belemmert. De veranderingen in de omgeving waarin

Visie, missie, strategie en doelstellingen

wij opereren vraagt om kaders waarbinnen gehandeld kan worden. Het herijken van onze
ambities dwingt ons tot het stellen van prioriteiten en vraagt om creativiteit en flexibiliteit.

In ons verslag over 2011 schreven wij nog dat onze missie en visie zijn geïmplementeerd.
Anno 2013 is een andere aanpak vereist om onze plannen op een verantwoorde manier

Balanced Score Card

te kunnen realiseren. Onze maatschappelijke doelstellingen kunnen wij enkel realiseren

De BSC als integraal stuurinstrument dat op een overzichtelijke manier inzicht geeft in

op basis van een gedegen financiële positie met stevige operationele kasstromen en be-

het reilen en zeilen van de organisatie op ieder niveau heeft inmiddels duidelijke vormen

heersbare risico’s.

aangenomen. De eenduidige aanpak dekt de informatiebehoefte op alle niveaus in de
organisatie en legt een koppeling tussen beleid en strategie enerzijds en de operationele

Onze belangrijkste stakeholders betrekken wij op een andere wijze bij het actualiseren van

processen anderzijds.

ons ondernemingsplan 2014 en volgende jaren. Vanuit een gezamenlijke visieontwikkeling formuleren wij onze belangrijkste doelen, bepalen onze strategie en maken wij harde

Het stuurinstrument, dat signalerend en sturend van karakter is, is gerelateerd aan de

resultaatafspraken. De afspraken vormen het kader voor onze lange termijn actieplannen

missie/visie, sluit aan op de marktontwikkelingen en legt verantwoording af op basis van

waarbij de aandacht ligt op de uitvoering.

nadere analyses.

Hiermee maken wij bewuste keuzes, zijn duidelijk in onze voornemens en geven richting

De prestatievelden zijn benoemd; voor ieder prestatieveld zijn doelen en kritische succes-

aan de uitvoering.

factoren benoemd met vervolgens de prestatie-indicatoren.
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Besluitvorming en onderwerpen van gesprek in 2012

• akkoord met toetreden nieuwe vennoot als aandeelhouder ROOS;

Een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die door de RvC in 2012 zijn behandeld:

• akkoord met transformatie van formele participatiestructuur naar nieuwe, moderne,

• vaststellen jaarverslag RvC over 2011;

vormen van participatie;

• vaststellen jaarrekening 2011 en het volkshuisvestingverslag 2011;

• akkoord met het vormen van een fiscale herbestedingsreserve;

• vaststellen jaarrekening 2011 van de Holding WS Maasvallei Maastricht en onderlig-

• vaststellen bijdrage aan project Veilige Buurten Maastricht.

gende verbindingen;
• de financiële meerjarenbegroting 2013 e.v. jaren;

Bij haar besluitvorming bij elk projectbesluit besteedt de RvC aandacht aan de risico’s en

• de meerjaren onderhoudsbegroting 2013-2022;

de financiële gevolgen voor de kasstromen en het vermogen in relatie tot de begroting.

• vaststellen jaarplan 2013;

Nieuwe projecten moeten passen binnen de normen van het investeringenstatuut. Van de

• aanpassen statuten aan de hand van geactualiseerde governancecode;

normen kan worden afgeweken indien bij de beoordeling van het project zwaarwegende

• overeenkomst realiseren 37 woningen Belvedère;

sociale of maatschappelijke aspecten een rol spelen.

• overeenkomst realiseren 14 woningen Poelveld in de gemeente Eijsden-Margraten;
• actualiseren stichtingskosten en realiseren 24 woningen de Leim;

De RvC besprak verder personele aangelegenheden en volkshuisvestelijke, financiële, fis-

• actualiseren stichtingskosten en realiseren 12 woningen Achter de Beek in de gemeen-

cale en maatschappelijke onderwerpen. In het verslagjaar sprak een delegatie van de RvC

te Beek;

met zowel de OR als de huurdersorganisatie.

• eindafrekening verbouwing kantoor;
• opdracht aan de accountant Ernst & Young om controlewerkzaamheden jaarrekening
2012 uit te voeren;

In opdracht van de RvC heeft de accountant de jaarrekening en het volkshuisvestingsverslag gecontroleerd. De RvC heeft zich laten informeren over de uitkomsten van het

• vaststellen visiedocument duurzaamheidsbeleid;

onderzoek. Bij de behandeling van de jaarstukken 2011 heeft de accountant een nadere

• vaststellen jaarlijks activiteitenplan energiemaatregelen;

toelichting gegeven op de afgegeven accountantsverklaring. De bevindingen van de ac-

• kwartaalrapportages;

countant over de uitgevoerde (interim) controlewerkzaamheden zijn eveneens besproken

• vaststellen geactualiseerd treasurystatuut;

met de voltallige RvC.

• vaststellen verbindingenstatuut;
• vaststellen geactualiseerd investeringsstatuut;

De RvC concludeert dat de jaarstukken een getrouw beeld vormen van de activiteiten en

• vaststellen alternatieve stedenbouwkundige opzet Trichterveld;

de financiële positie van Maasvallei. Op grond van deze bevindingen verleent de RvC de

• akkoord met nieuw type woning Trichterveld;

bestuurder decharge.

• doorschuiven projecten naar planperiode 2016 en volgende jaren;
• akkoord evaluatie ROOS en omzetten ROOS naar een BV;
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De RvC als werkgever

een integrale toets vooraf van de aan de RvC voorgelegde adviezen;
• het sturen en regisseren van de uitvoering van besluiten van de RvC en deze afstemmen

Met de bestuurder worden jaarlijks afspraken gemaakt over het concretiseren van de doelstellingen van Maasvallei. In het verslagjaar heeft de RvC bijzondere aandacht gevraagd
voor de competenties leiderschap en relaties opbouwen. Vanuit een generieke benade-

met de organisatie;
• het bewaken van de kwaliteit van het bestuurlijk besluitvormingsproces en het doen van
verbetervoorstellen.

ring zijn afspraken gemaakt over:
	De bedrijfsvoering, waaronder:

Het functioneren van de bestuurder is in het verslagjaar beoordeeld. De RvC heeft in het

• het regisseren en adviseren over strategische processen en vraagstukken;

jaarlijks beoordelingsgesprek vastgesteld dat de prestatieafspraken over 2012 conform

• het sturen op duurzame, rendabele PMC’s;

afspraak en in voldoende mate zijn gerealiseerd.

• het sturen en zorgdragen voor de planning en control van de bedrijfsprocessen;
• het zorgdragen voor de ontwikkeling en implementatie van beleids- en beheersinstrumenten;
• het zorgdragen voor een optimale inrichting en beheer van het informatiemanagement.
Het integraal management waaronder:

De rechtspositie van de bestuurder ligt vast in een arbeidsovereenkomst. De beloning is
vastgesteld volgens de systematiek van de adviesregeling Izeboud en volgt de ontwikkeling van de CAO Woondiensten. In 2012 is de bezoldigingsystematiek niet gewijzigd.
Naam		Dhr. ALFM Crijns

• het initiëren, sturen en bewaken van de ontwikkeling van de gehele organisatie;

Functie		bestuurder

• het zorgdragen voor de inzet van mensen en middelen ter realisatie van producten en

Totaal vast bruto inkomen

e

118.033

Variabel bruto inkomen

e

8.727

Totaal

e

126.760

diensten;
• het zorgdragen voor het tot stand komen van resultaatgerichte afspraken met medewerkers en het monitoren en bijsturen van de performance;
• hierbij een functie vervullen in de zin van de WOR.

De manier waarop de minister ingrijpt in de salariëring van de bestuurder kunnen wij
niet delen. Deze handelwijze tast onze positie, verantwoordelijkheid en handelingsvrijheid

	De omgang met partners waarbij de bestuurder:
• de regie voert bij interactieve processen met klanten, OR, huurdersvertegenwoordi-

principieel aan. De RvC handelde tot op de dag van vandaag conform de landelijk opgestelde beloningscode.

gers, RvC, bedrijven en instellingen.
De RvC ervaart de handelwijze van de minister dan ook als een vorm van ‘sturen op inci	De concernsturing waaronder:
• het voorbereiden, ondersteunen en afhandelen van de vergaderingen van de RvC met
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denten’. Andere interventiemogelijkheden en instrumenten kunnen individuele incidenten
prima het hoofd bieden.

7. Governance en Raad van Commissarissen

Tenslotte
Het jaar 2012 is een jaar geweest waarin er veel om ons heen is gebeurd. De RvC dankt
zowel de medewerkers als de bestuurder voor hun inzet in deze hectiek. Ook spreekt de
RvC haar waardering uit voor de inzet van iedereen, die een bijdrage heeft geleverd aan
het realiseren van de doelstellingen van Maasvallei.

Maastricht, 13 juni 2013
Mr. R.L.M.T. Engelbert
Voorzitter RvC
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Samenwerken
om maatschappelijke
doelen te realiseren.

Maasvallei is
deelnemer van
Roos.
Maasvallei
verbindt.

8. Verbindingen

8. Verbindingen

Om haar maatschappelijke doelstellingen te realiseren heeft Maasvallei samenwerking ge-

Onderstaand organogram geeft de verbindingen per 31 december 2012 weer:

zocht met andere partijen. Onderstaand worden de verbindingen van Maasvallei nader
Raad van
Commissarissen

toegelicht.
Maasvallei participeert voor 100% in de ‘Holding WS Maasvallei Maastricht B.V.’. Deze hol-

Woningstichting
Maasvallei Maastricht

ding heeft drie dochter B.V’s.: ‘Maasvallei Vastgoedontwikkeling I B.V.’, ‘Maasvallei Vast-

Stichting Woningburo
Maastricht

goedontwikkeling II B.V.’ en ‘Maasvallei Beheer en Diensten B.V.’.
Holding WS Maasvallei
Maastricht B.V.

Zowel de bestuurder als de Raad van Commissarissen van de holding en de onderliggende dochter B.V.’s wordt statutair ingevuld door de bestuurder respectievelijk de Raad
van Commissarissen van Maasvallei zelf. Daarmee is het intern toezicht op de holding en
de dochters geregeld in overeenstemming met het intern toezicht van de Maasvallei.
De inzet van medewerkers en middelen in de verschillende rechtspersonen gebeurt, indien nodig, vanuit Woningstichting Maasvallei Maastricht.
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Maasvallei Vastgoed
ontwikkeling II B.V.

Maasvallei Vastgoed
ontwikkeling I B.V.

Maasvallei Beheer
en Diensten B.V.
VOF
Roos

Partners in
Maatwerk

8. Verbindingen

Holding WS Maasvallei Maastricht B.V.

	Financiële gegevens van Maasvallei Vastgoedontwikkeling I B.V.

Opgericht op 2 september 2004 met als doelstelling de projectontwikkeling in onroerende

Eigen vermogen

zaken waaronder begrepen het realiseren, verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en

Maatschappelijk kapitaal

€

90.000,-

verhuren van registergoederen. Woningstichting Maasvallei Maastricht is enige aandeel-

Geplaatst en gestort kapitaal

€

18.000,-

houder en bestuurder van deze B.V. Via de onderliggende dochters worden projecten met

Jaarresultaat 2012 voor belastingen

-/- € 1.038.000,- (negatief)

-/- €

81.000,- (negatief)

commerciële aspecten voor Maasvallei zelf gerealiseerd danwel in samenwerkingsverband
Door Maasvallei verstrekte lening ultimo 2012

met derden.

€ 1.388.000,-

	Financiële gegevens van Holding WS Maasvallei Maastricht B.V.

Maasvallei Vastgoedontwikkeling II B.V.
Eigen vermogen

€

41.000,- (negatief)

Maatschappelijk kapitaal

€

90.000,-

Opgericht op 15 maart 2005 met als doelstelling de projectontwikkeling in onroerende

Geplaatst en gestort kapitaal

€

18.000,-

zaken waaronder begrepen het realiseren, verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en

46.000,- (negatief)

verhuren van registergoederen. Holding WS Maasvallei Maastricht B.V. is de enige aan-

Jaarresultaat 2012 voor belastingen

-/- €

deelhouder en bestuurder van deze B.V.
Door Maasvallei verstrekte lening ultimo 2012

€

0,-

Via deze B.V. worden nieuwbouwprojecten in een samenwerkingsverband van Maasvallei
met andere partijen gerealiseerd. Het betreft met name projecten met een commercieel
karakter.

Maasvallei Vastgoedontwikkeling I B.V.
	Financiële gegevens van Maasvallei Vastgoedontwikkeling II B.V.
Opgericht op 2 september 2004 met als doelstelling de projectontwikkeling in onroerende zaken waaronder begrepen het realiseren, verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren

Eigen vermogen

en verhuren van registergoederen. Holding WS Maasvallei Maastricht B.V. is de enige aan-

Maatschappelijk kapitaal

€

90.000,-

deelhouder en bestuurder van deze B.V. Via deze B.V. realiseert Maasvallei nieuwbouw-

Geplaatst en gestort kapitaal

€

18.000,-

complexen met een commercieel karakter.

Jaarresultaat 2012 voor belastingen
Door Maasvallei verstrekte lening ultimo 2012

Jaarverslag Maasvallei 2012

-/- €

-/- €

€

60.400,- (negatief)

200,- (negatief)
0,-
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Maasvallei Beheer en diensten B.V.

Servatius Producten en Diensten B.V. en Woonpunt Participaties B.V. Elke partij met een
aandelenkapitaal van € 6.000,-. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door de

Opgericht op 6 april 2006 met als doelstelling het verlenen van diensten aan en het uit-

bestuurders van de aandeelhouders.

voeren van beheer voor (rechts)personen en ondernemingen. Holding WS Maasvallei
	Financiële gegevens van PIM Zuid B.V.

Maastricht B.V. is de enige aandeelhouder en bestuurder van deze B.V.
	Financiële gegevens van Maasvallei Beheer en diensten B.V.

Eigen vermogen

€

207.000,-

Waarde van de deelneming

€

69.000,-

Eigen vermogen

€

10.000,-

Maatschappelijk kapitaal

€

90.000,-

Maatschappelijk kapitaal

€

90.000,-

Geplaatst en gestort kapitaal

€

18.000,-

Geplaatst en gestort kapitaal

€

18.000,-

Jaarresultaat 2012 voor belastingen

€

73.000,-

Jaarresultaat 2012 voor belastingen

-/- €

46.000,- (negatief)
PIM Zuid B.V. is een samenwerking tussen de drie Maastrichtse corporaties in het kader

Door Maasvallei verstrekte lening ultimo 2012

€

0,-

van het beheer van woonwagenlocaties en huurwoonwagens. Tevens is via deze organisatie een bijdrage geleverd aan de afbouw van het grote woonwagencentrum Vinkenslag.

Maasvallei Beheer en Diensten B.V. is opgericht om de commerciële activiteiten van Maasvallei met betrekking tot dienstverlening aan derden naar over te hevelen. Tevens is via
deze B.V. de deelname geregeld voor 1/3 deel van het aandelenkapitaal in de door de

VOF ROOS

gezamenlijke Maastrichtse woningcorporaties opgerichte vennootschap: Partners in Maatwerk Zuid B.V. (PIM Zuid B.V.).

Roos is een samenwerking in de vorm van een vennootschap onder firma met het doel
het opzetten van een WWZ-loket. Roos levert producten en diensten op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Tot de woondiensten behoren o.a. De verhuisservice, klussen-

Partners in Maatwerk Zuid B.V. (PIM Zuid B.V.)

dienst, wmo-bemiddeling en buurtbemiddeling. Tot de welzijndiensten behoren zaken als
schuldhulpverlening, ondersteuning mantelzorgers, financiële en administratieve onder-

Opgericht op 2 maart 2007 met als doelstelling het verrichten van relatie, financieel, admi-

steuning en wooncursussen. Tot de zorgdiensten behoren o.a. het schoonmaken, bood-

nistratief en technisch beheer van woonwagenstandplaatsen en huurwoonwagens

schappen doen, verpleegkundige handelingen, PGB-aanvraag en bemiddeling, training
en begeleiding.

De enige aandeelhouders van deze vennootschap zijn Maasvallei Beheer en Diensten B.V.,
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8. Verbindingen

De vennootschap is opgericht op 1 januari 2007. Maasvallei is deelnemer van Roos geworden op 9 april 2010.
	Financiële gegevens van VOF Roos
Eigen vermogen ultimo 2012

-/- €

60.000,-

Jaarresultaat 2012 voor belastingen

-/- €

24.000,- (negatief)

Andere verbinding
Maasvallei participeert in de Stichting Woningburo Maastricht. Het stichtingsbestuur bestaat uit de bestuurders van de drie Maastrichtse corporaties. Het jaarlijks exploitatieresultaat wordt over de drie corporaties verdeeld op basis van de omvang van hun woningbezit. Voor het boekjaar 2012 is de bijdrage van Maasvallei € 45.836,-.
De bedrijfsopbrengsten met inbegrip van de bijdrage van de deelnemers bedroegen in
het verslagjaar € 406.277,-. Per ultimo verslagjaar was het eigen vermogen van de Stichting Woningburo Maastricht nihil.
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Spanningsveld
tussen maatschappelijk
presteren en een
gezonde bedrijfsvoering
met financiële
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A1 oordeel
voor Maasvallei.
Het
investeringsvolume
in de afgelopen
jaren is fors
geweest.

9. Financieel beleid

9. Financieel beleid

Om op de langere termijn onze maatschappelijke prestaties te kunnen leveren is financiële

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting

continuïteit van groot belang. Als maatschappelijke organisatie beweeg je je voortdurend
tussen het spanningsveld van maatschappelijk presteren en een gezonde bedrijfsvoering

Wij ontvangen twee keer per jaar van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) een oor-

met financiële continuïteit.

deel over onze financiële positie: een keer na het inleveren van onze prognoses en een

Ons uitgangspunt is dat wij voldoende rendement met ons onroerend goed realiseren. Daarom

keer na het inleveren van de jaarrekening.

een reeks van elkaar opvolgende ontwikkelingen komen de financiële resultaten onder druk te
staan en nemen de risico’s toe. Om de financiële perspectieven als gevolg van economische

Het CFV heeft de prognosecijfers 2012-2016 van Maasvallei beoordeeld aan de hand van

en politieke ontwikkelingen voortdurend wijzigen volgen wij onze kasstromen en solvabiliteit

de geactualiseerde beleidsregels en beoordelingsmethodiek 2012. Uit het onderzoek van

zorgvuldig.

het CFV is in eerste instantie gebleken dat de financiële continuïteit voldoende is gewaarborgd en de voorgenomen activiteiten in financieel opzicht passen bij de vermogensposi-

Onze financiële doelstellingen blijven onveranderd:

tie van Maasvallei, hetgeen geleid heeft tot een A1 oordeel. In het continuïteitsoordeel is

• het waarborgen van de financiële continuïteit op de langere termijn;

rekening gehouden met de invoering van de verhuurdersheffing in 2014.

• het blijven voldoen aan de financiële randvoorwaarden van het WSW om tegen gunsti-

Het solvabiliteitsoordeel 2012 is gebaseerd op onze vermogenspositie per 31 december

ge voorwaarden toegang te hebben tot de externe kapitaalmarkt, waaronder begrepen

2011. Aan de hand van de forecast is het volkshuisvestelijk vermogen in eerste instant be-

de gunstige rente condities;

paald op € 57,5 miljoen. Omdat het volkshuisvestelijk vermogen ultimo 2011 uiteindelijk

• investeren in de woningvoorraad op basis van onze investeringsstatuut;

€ 36,1 miljoen bedraagt, aanzienlijk lager dan verwacht, heeft het CFV aanvullend onder-

• onze financiële middelen worden uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting aan-

zoek gedaan. Het verschil is veroorzaakt door het negatief jaarresultaat over 2011, meer

gewend.
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oplevering nieuwbouw dan begroot en hogere onderhoudslasten in de bedrijfswaarde.

9. Financieel beleid

Het eerder afgegeven continuïteitsoordeel is daarom bij het tweede oordeel genuan-

De minister heeft geconstateerd dat Maasvallei voor het verslagjaar 2011 voldaan heeft

ceerd. Het CFV constateert dat de voorgenomen activiteiten niet meer in balans zijn met

aan de toewijzingsnorm van 90% of meer van huurwoningen met een maandhuur tot

de vermogenspositie. De opmerkingen van het CFV hebben er toe geleid dat wij onze

€ 652,52 aan huishoudens met een inkomen tot € 33.614,-. Voor wat betreft de toewijzing

financiële begroting 2013 en volgende jaren en de voorgenomen activiteiten kritisch heb-

voldoen wij aan de regelgeving. In de desbetreffende administratie zijn echter zo veel

ben getoetst. In de meerjarenbegroting 2013-2017 is rekening gehouden met de door het

‘fouten’ geconstateerd dat de verantwoording op het punt van toewijzingsgegevens niet

kabinet geïntroduceerde extra verhoging van de verhuurdersheffing en de saneringshef-

juist en volledig was. In de loop van 2012 zijn maatregelen getroffen om onze administratie

fing en het voorgestane gewijzigd huurprijsbeleid.

op orde te brengen.
De minister heeft verder geconstateerd dat in 2011 bij de verkoop van woningen de re-

Minimaal noodzakelijk weerstandsvermogen

gelgeving niet is nageleefd. In 2012 zijn maatregelen getroffen om aan de regelgeving bij
verkoop te voldoen.

Het CFV hanteert bij haar beoordeling een ondergrens voor het volkshuisvestelijk vermogen. Dit wordt bepaald door 3 risicobronnen: marktrisico, macro-economisch risico

Tot slot heeft de minister nadere informatie ingewonnen over de realisatie van parkeerga-

en operationeel risico. De ondergrens voor het volkshuisvestelijk vermogen bij het con-

rages en commerciële ruimten. In de 2013 hebben wij de minister geïnformeerd over de

tinuïteitsoordeel op basis van de aangeleverde prognoses is voor Maasvallei bepaald op

aard van het onroerend goed, waar het voor gebruikt wordt en wat de relatie is met onze

14,1% van het balanstotaal.

kerntaken.

De ondergrens van het volkshuisvestelijk vermogen bij het solvabiliteitsoordeel 2012 op

Ten aanzien van onze financiële positie heeft de minister geconstateerd dat, uitgaande van

basis van de jaarrekening 2011 is voor Maasvallei bepaald op 8,8% (inclusief 1,3% Vpb-

voortgezette verhuur van het bezit, de solvabiliteit ultimo 2011 voldoende is.

beklemming) van het balanstotaal.

Ministerie BZK

WSW
De integrale beoordeling van onze kredietwaardigheid toont aan dat de financiële positie

Het ministerie BZK geeft jaarlijks een oordeel over de rechtmatigheid en de financiële

van Maasvallei acceptabel is. Ultimo 2011 bedroeg de solvabiliteit op basis van bedrijfs-

positie van de corporaties. Ten aanzien van de rechtmatigheid vormt de minister zich een

waarde bijna 28%.

oordeel aan de hand van informatie zoals ingediend bij CorpoData, het jaarverslag, jaarrekening en de door de accountant opgestelde verklaringen.
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In haar beoordeling beveelt het WSW aan de solvabiliteitspositie te verbeteren. Om aan

Overzicht faciliteringsvolume

deze aanbeveling tegemoet te komen hebben wij een plan van aanpak uitgewerkt. In
de (des-)investeringskasstroom zijn (nieuw-)bouwprojecten getemporiseerd. Toekomstige

Faciliteringsvolume volgens prognose

€ 53.005.000

projecten worden zodanig getemporiseerd dat projecten niet eerder worden opgestart

Claims

€ 11.005.000 -/-

dan nadat de onrendabele investering op voorhand is gedekt door gerealiseerde woning-

Uitgegeven leningen sinds 1 januari 2012

€ 30.000.000

verkopen. Het aantal te verkopen woningen wordt daarom zo realistisch als mogelijk in-

Vrijgegeven faciliteringsvolumen per 29-10-2012

€ 12.000.000

gepland. Deze aanpak is mede ingegeven door het feit dat wij de afgelopen jaren relatief
fors hebben geïnvesteerd in het uitbreiden van onze woningvoorraad.

Het faciliteringsvolume is gebaseerd op het door Maasvallei ingediende investerings- en
herfinancieringsprognose voor de jaren 2012 tot en met 2014.

De kasstromen tonen een positieve ontwikkeling voor de periode 2012-2016. Jaarlijks
worden voldoende middelen gegenereerd om aan de fictieve 2% aflossingsfictie, die het
WSW stelt, te voldoen.

Waarderingsgrondslagen

Wij volgen de aanbeveling van het WSW en zetten in op zowel het genereren van extra
opbrengsten door huuroptimalisatie als het besparen op onze bedrijfskosten door het nog

Woningstichting Maasvallei Maastricht heeft haar sociaal vastgoed (op portefeuilleniveau)

efficiënter inrichten van onze operationele bedrijfsvoering.

als bedrijfsmiddel gekwalificeerd, gelet op het beleid van de corporatie waarbij vooral
het realiseren van de volkshuisvestelijke taken centraal staat. Als gevolg hiervan wordt het

Het investeringsvolume in de afgelopen jaren is fors geweest. Vanaf 2010 is voor ruim

sociaal vastgoed beschouwd als bedrijfsmiddel. Een nadere toelichting omtrent de waar-

€ 108 miljoen aan geborgde externe financiering afgesloten voor nieuwbouwprojecten.

dering van het bezit wordt toegelicht in de ‘Grondslagen van balanswaardering’.

Onze schuldpositie is evenredig toegenomen. Om haar verzoek nieuwbouwprojecten te
temporiseren heeft het WSW slechts een faciliteringsvolume vrij gegeven voor 2012 en 2013.

Financiële positie
Het WSW hanteert met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 het Eigen Middelen beleid. Onder eigen middelen van een corporatie is begrepen het saldo van de netto ope-

De financiële sturing realiseren wij aan de hand van onze financiële meerjarenbegroting,

rationele kasstromen en netto verkoopopbrengsten. Het Eigen Middelen beleid houdt

de jaarlijkse financiële begroting, ons vastgoedbeleid en het investeringsstatuut. Wij heb-

in dat Maasvallei verplicht haar eigen middelen dient te besteden aan borgbare investe-

ben voor 2012 een financieel resultaat begroot van € 1,95 miljoen. Wij sluiten het financi-

ringen, aflossingen van geborgde leningen en een liquiditeitsbuffer voor eventuele deri-

eel verslagjaar af met een positief resultaat van € 0,4 miljoen.

vaten. Nadat wij aan deze verplichtingen hebben voldaan mag het restant van de eigen
middelen worden aangewend voor niet borgbare activiteiten.
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9. Financieel beleid

Vergelijking begroting 2012 en jaarresultaat 2012 (in e 1.000,-)
	Begroot	Realisatie 	Afwijking
Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten

18.833

18.384

Opbrengsten servicecontracten

1.445

1.519

74

Resultaat verkoop vastgoedportefeuille

3.292

882

-2.410

Geactiveerde productie tbv eigen bedrijf

543

443

-100

Overige bedrijfsopbrengsten

277

379

102

Rentebaten

-449

869

311

-558

25.259

21.918

-3.341

Afschrijving op (im)materiële vaste activa

2.760

4.959

2.199

Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa

4.857

2.432

-2.425

Personeelslasten

3.270

3.116

-154

Onderhoudslasten

3.511

3.581

70

Overige bedrijfslasten

4.079

4.790

711

Totaal bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten

Bijzondere waardeveranderingen van vlottende activa

Rentelasten

-

6.826

6.973

147

25.303

25.851

548

Niet-gerealiseerd waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

1.992

-3.169

-5.161

Resultaat voor belastingen

1.948

-7.102

-9.050

Belastingen

-

7.349

7.349

Aandeel in resultaat van deelnemingen

-

11

11

1.948

258

-1.690

Totaal bedrijfslasten

Groepsresultaat na belastingen
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Het operationele bedrijfsresultaat is in 2012 € 1,7 miljoen hoger dan in 2011 en bedraagt

deze continuïteit gegarandeerd worden. De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het

€ 9,8 miljoen. Het verschil wordt veroorzaakt door € 1,1 miljoen hogere bedrijfsopbreng-

eigen vermogen en het totaal vermogen. Per balansdatum bedroeg de solvabiliteit 33,0%

sten, € 0,1 miljoen lagere personeelskosten, € 0,3 miljoen lagere onderhoudslasten en € 0,2

(in 2011: 37,5%).

lagere overige bedrijfslasten.

Current ratio
Om het jaarlijks rendement te optimaliseren en de kosten beter te beheersen worden de

De current ratio is een kengetal dat aangeeft of op korte termijn kan worden voldaan aan

eerder getroffen maatregelen gecontinueerd. De maatregelen hebben tot doel om per af-

de verplichtingen. Het getal geeft de verhouding aan tussen de vlottende activa en de

deling het kostenbewustzijn verder aan te scherpen en een grotere bijdrage te leveren aan

kortlopende schulden. Om aan de kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen dient dit

het verbeteren van het bedrijfsresultaat.

verhoudingsgetal minimaal 1 te bedragen. Per balansdatum bedroeg voor Maasvallei de
current ratio 1,3 (in 2011: 0,84).

De rentelasten zijn in 2012 nagenoeg gelijk gebleven aan 2011. Het verschil tussen het
bedrijfsresultaat en het financieringsresultaat vertoont een positief saldo. Dit geeft aan dat

De gedetailleerde liquiditeitsbegroting toont aan dat er voldoende middelen zijn om aan de

Maasvallei in staat is om met het beheer van het woningbezit als kernactiviteit haar vermo-

toekomstige betalingsverplichtingen te voldoen. Maasvallei heeft de beschikking over een

gen in stand te houden en dat uit deze kernactiviteit jaarlijks ruimte beschikbaar komt voor

exploitatiekrediet, afgesloten voor een bedrag van € 5 miljoen bij de BNG bank. Dit krediet

onrendabele investeringen en uitgaven voor leefbaarheid.

zal ingezet worden voor korte termijn financiering van nieuwe projecten (aanloopkosten,
voorfinanciering koopwoningen e.d.)

De verkoopresultaten zijn € 2,4 miljoen lager dan begroot. Uit het bestaand bezit zijn 18
woningen verkocht. Begroot was de verkoop van 20 woningen. Tevens zijn 3 nieuwbouw-

Rentedekkingsgraad

woningen verkocht met een verkoopwinst van € 0,1 miljoen.

De rentedekkingsgraad (ICR) geeft aan hoe vaak uit de netto kasstroom de verschuldigde
rente aan verschaffers van vreemd vermogen kan worden betaald. Hoe hoger de ratio, des

Eigen vermogen

te kleiner is het risico dat de renteverplichtingen niet kunnen worden nagekomen.

Het groepsvermogen bedroeg per 31 december 2012 € 88,9 miljoen (ultimo 2011: € 96,1
miljoen). Behoudens de vaststelling van het eigen vermogen wordt de financiële positie met

De berekening van de ICR is gebaseerd op de netto kasstroom, overheidsbijdragen, ven-

onderstaande financiële kengetallen nader onderbouwd.

nootschapsbelasting en heffingen bijzondere projectsteun en sanering gedeeld door de
betaalde rente minus de ontvangen rente.

Solvabiliteit
Het waarborgen van onze financiële continuïteit is een van de belangrijke uitdagingen waar

De ICR van Maasvallei bedraagt 1,39 (in 2011: 1,17).

we voor staan. Door middel van een positief resultaat uit de gewone bedrijfsvoering kan
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Loan to value
De Loan to value (LTV) geeft aan welk deel van de materiële vaste activa gefinancierd is. Een
generiek norm voor de LTV is 75%. Dit betekent dat 75% van alle toekomstige kasstromen
nodig is om de huidige financiering af te lossen.

korte en lange termijn;
• het beheersen van rente- en rendementsrisico’s die samenhangen met financiering, belegging en liquide middelen;
• het realiseren van een zo hoog mogelijk rendement op het eigen vermogen;
• het organiseren van een efficiënt betalingsverkeer.

Voor Maasvallei is de LTV per ultimo 2012 68,06% (2011: 60,48%)
In 2012 zijn de volgende transactievoorstellen uitgevoerd:

Rentabiliteit eigen vermogen

• aantrekken geldlening

30 miljoen

Met de rentabiliteit van het eigen vermogen drukken wij het jaarresultaat uit in een percen-

• vervroegde aflossing geldlening

nihil

tage van het eigen vermogen. Dit percentage geeft weer welk rendement is bereikt met het
eigen vermogen. De rentabiliteit van het eigen vermogen van Maasvallei bedroeg in 2012

De looptijd van de nieuw leningen is afgestemd op onze leningenvervalkalender en de daar-

0,29% (2011: -3,71%).

in opgenomen rente- en herfinancieringsrisico’s.

Rentabiliteit totaal vermogen

Ter financiering van de materiele vaste activa heeft Maasvallei eind 2012 voor € 172 miljoen

Met de rentabiliteit van het totale vermogen drukken wij de som van het jaarresultaat en de

aan langlopende leningen uitstaan.

betaalde rente uit in een percentage van het balanstotaal. De in 2012 gerealiseerde rentabiliteit over het totale vermogen van Maasvallei bedraagt 2,63% (2011: 1,32%).

Extended leningen
Maasvallei heeft gedurende het boekjaar 2012 twee extended leningen afgesloten van bei-

Treasury, financiering en leningen

de € 7,5 miljoen.

In 2012 hebben wij ons treasurystatuut geheel herzien. In het statuut hebben wij de kaders opnieuw vastgelegd als het gaat om financierings-, beleggings-, cashmanagement- en renterisico-

In de leningovereenkomsten is opgenomen dat voor beide leningen over de eerste 10 jaar

beleid beschreven. Ook zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van het

(2012 tot en met 2021) een rente verschuldigd is van 1,83% resp. 1,50%. In beide lening-

beleid vastgelegd evenals de informatievoorziening. In de jaarlijks op te stellen treasuryparagraaf

overeenkomsten is een herzieningsmoment opgenomen in januari 2022 resp. februari 2022

als onderdeel van de meerjarenprognose worden de kaders uitgewerkt naar concrete doelen.

waarbij onderstaande drie scenario’s mogelijk zijn:
1. Verlenging van de lening tegen een basisrente van 3% voor de resterende looptijd van

Doelstelling van het treasurybeleid:

40 jaar inclusief een nog nader overeen te komen kredietopslag;

• waarborgen van een blijvende toegang tot de geld- en kapitaalmarkt. Wij garanderen

2. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de kredietopslag en kredietperiode

ons hiermee van voldoende financiële middelen voor onze bedrijfsactiviteiten op de

zal de leningovereenkomst beëindigd worden en zal vervroegde aflossing plaatsvinden
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waarbij de marktwaarde van de renteafspraken afgerekend dient te worden;

Risicomanagement

3. Indien de kredietverstrekker geen gebruik maakt van haar recht om de lening te verlengen tegen de vermelde voorwaarden, kan op verzoek van de kredietverstrekker de

Volgens de Governancecode Woningcorporaties moet in iedere corporatie een adequaat

lening uiterlijk tot 2062 worden voortgezet in de vorm van een vaste lening tegen een

intern risicobeheersing- en controlesysteem aanwezig zijn. Risicomanagement kan alleen

door de kredietverstrekker nieuw vast te stellen basisrente plus een nader overeen te

succesvol zijn als de cultuur een open karakter heeft. Medewerkers van hoog tot laag moe-

komen kredietopslag en kredietperiode.

ten risico’s kunnen melden, zonder angst voor represailles.

Maasvallei schat in naar de huidige inzichten en de huidige stand van de marktrente dat

Professionaliteit is een van de kernwaarden van Maasvallei: risicobeheersing is een van de

scenario 1 voor beide leningen van toepassing zal zijn.

elementen van die professionaliteit. In 2012 is een vervolg gegeven aan het uitwerken van
de interne risicobeheersing- en controlesystemen voor onze strategische, financiële en

In de jaarrekening zijn beide leningen gewaardeerd tegen kostprijs rekening houdend met

operationele risico’s. In algemene zin beheersen wij risico’s met behulp van:

de effectieve rentemethode (geamortiseerde kostprijs). De boekwaarde van beide leningen

• verzekeringen (schade, aansprakelijkheid);

is € 15,2 mln.

• beheermaatregelen in de bedrijfsprocessen en specifieke interne controles;
• transparante besluitvorming;
• risicomijdende houding bestuurder en management.

Fiscaliteiten
Onderstaand een aantal van de risico’s die voor Maasvallei van belang zijn.
Maasvallei is gehouden aan de algemene fiscale wet- en regelgeving en de door haar ondertekende VSO II (vaststellingsovereenkomst. Op basis van de VSO II is de fiscale positie

Strategische risico’s

inzichtelijk gemaakt. Voor het boekjaar 2912 heeft dit geleid tot een berekening zoals in

In onze sector volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Deze ontwikkelingen

onderstaand overzicht is weergegeven.

vragen voortdurend om aanpassingen in de beleidsvorming. In het risicomanagement
worden de belangrijke strategische risico’s meegenomen in de beleidsvorming. Dit zijn:

Fiscale positie boekjaar 2012
Acute belasting
Mutatie latente belastingvordering
Mutatie latente belastingschuld

• externe risico’s. de gevolgen van de financiële crisis zijn nog steeds zichtbaar. Wij zijn
nihil
€ 7,0 miljoen
-/- € 0,3 miljoen

gedwongen na te denken over een nieuw verdienmodel;
• imago van de corporatiessector en het geringe vertrouwen van stakeholders in de sector;
• het rijksbeleid dat aanstuurt op de beperking van het werkveld en het afromen van
financiële middelen bij de corporaties;
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• knelpunten bij de woningproductie als gevolg van het rijksbeleid en de maatregelen
om de woningproductie te reguleren;
• om bedrijfslasten te drukken is kleiner bouwen een optie. Kleinere woningen zijn in de
sector echter nog geen optie.

• exploitatierisico’s. Het huurbeleid (huuroptimalisatie bij mutatie) kan alleen bij voldoende mutaties worden gerealiseerd. Aanpassing van het huurbeleid is ook geboden om
op de langere termijn ruimte te bieden de ontwikkeling van de bedrijfswaarde en de
stichtingskosten in de pas te laten lopen. Onderhoudslasten moeten verder worden
teruggedrongen door een kritisch inkoop- en aanbestedingsbeleid en een soberder

Financiële risico’s
Om onze strategische doelstellingen te realiseren in een gezonde financiële positie noodzakelijk. Onze liquiditeitspositie en de financieringsbehoefte monitoren wij periodiek.
Door de economische omstandigheden en het rijksbeleid zijn de financiële risico’s fors
toegenomen. Denk aan:
• verkopen die moeizaam zijn te realiseren. Zowel de termijn waarbinnen de woningen
verkocht worden als de tegenvallende verkoopopbrengsten;
• de financieringsbehoefte(beschikbaarheid en prijs) bij DAEB en niet-DAEB activiteiten;
• het afdekken van rentestijgingen in de toekomst;

aanpak van onderhoud;
• organisatiekostenrisico’s. Stakeholders verwachten dat de netto bedrijfslasten blijvend
gematigd worden;
• het aanpassen van de bedrijfsprocessen en de administratie scheiding tussen DAEB en
niet-DAEB;
• projectrisico’s. Door de economische omstandigheden is de kans op faillissement van
externe partijen sterk toegenomen. Ook de kans dat externe partijen afhaken in gezamenlijke projecten is gestegen;
• frauderisico’s. Ondanks alle regels, procedures en interne controle is fraude niet uit te sluiten.

• het beslag op de financiële middelen door de rijksoverheid en;
• de beperking op het investeringsvolume;

Risicomanagement is geen doel op zich maar een middel. Het moet bijdragen aan de

• het borgen van financiële deskundigheid in treasurycommissie om een gezonde finan-

doelstellingen van de organisatie. Die doelstellingen bepalen daarmee ook de invulling

ciële positie te handhaven;
• fiscale risico’s. Door de veranderingen die in de corporatiesector op fiscaal vlak zijn

van de risicostrategie. Wij geven structureel invulling aan het periodiek actualiseren van
ons operationeel risicomanagement.

doorgevoerd is een adequate fiscale verwerking in de administratie noodzakelijk. Externe deskundigheid op het gebied van vennootschapsbelasting en BTW wordt ingehuurd.

Wij actualiseren onze procesbeschrijvingen periodiek. Onderdeel van de actualisatie is
de aandacht voor het risicomanagement. Risicomanagement maakt ook deel uit van onze

Operationele risico’s

planning en control cyclus en is onderwerp in de meerjarenbegroting, kwartaalrapporta-

Door de economische en demografische ontwikkelingen nemen operationele risico’s toe:

ges, managementrapportages en in het jaarverslag.

• personele risico’s. Door de introductie van de WNT wordt goed opgeleid personeel
schaars voor de sector. Door de maatschappelijke ontwikkelingen en de toenemende

Controlesystemen

complexiteit van de vraagstukken en regelgeving wordt de behoefte aan goed opge-

De bestuurder is verantwoordelijk voor de implementatie en de werking van het interne risico-

leid hoger personeel steeds groter;

beheersings- en controlesysteem. Hij draagt bij aan en stimuleert een positieve risicocultuur.
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Wij beschikken over:

Stelselwijzigingen

• een integriteitscode en een klokkenluidersregeling. In 2012 hebben wij geen meldingen ontvangen van niet-integer handelen;
• risicomanagement dat is opgenomen in de planning- en control cyclus. In de kwartaalrapportages worden risico’s gesignaleerd. De voortgangsbewaking is hiermee ge-

De nieuwe Richtlijn 645 (Richtlijn voor de jaarverslaglegging voor Toegelaten instellingen
volkshuisvesting is met ingang van 1 januari 2012 van kracht. De nieuwe Richtlijn heeft
belangrijke gevolgen voor de verslaglegging.

borgd;
• de operationele risico’s in de primaire processen zijn geïnventariseerd en de beheersmaatregelen zijn vastgelegd in deze processen;
• de proceseigenaren zijn verantwoordelijk voor de interne beheersing van hun processen;
• de risico’s bij vastgoedprojecten worden per fase getoetst aan de hand van het toet-

De belangrijkste wijzigingen ten opzicht van de oude richtlijn zijn:
• het classificeren en kwalificeren van onroerende zaken in exploitatie;
• het aanscherpen van het actuele waardebegrip voor het sociaal en commercieel vastgoed;
• het opnemen van een passage over afschrijvingen;

singskader investeringsprojecten. Wij focussen ons op de initiatief- en haalbaarheids-

• de verwerking van opbrengsten van onroerende zaken;

fase;

• het opnemen van aangepaste modellen voor de balans en winst- en verliesrekening;

• wij gebruiken de Balanced Score Card (BSC). De opzet van de BSC is in 2012 ontwikkeld en wordt in 2013 verder uitgediept.

• het opnemen van een passage over de verwerking van de vennootschapsbelasting;
Tot en met 2011 was de waarderingsgrondslag de actuele waarde in de vorm van bedrijfswaarde. Maasvallei heeft haar bezit geclassificeerd naar sociaal vastgoed en commercieel

Adequate monitoring is voor een succesvolle interne risicobeheersing en controle onontbeer-

vastgoed. Het sociaal vastgoed is geclassificeerd als bedrijfsmiddel.

lijk. Wij zijn gestart met een analyse van ons informatiserings- en automatiseringsbeleid (I&A).
Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek formuleren wij ons nieuw I&A-beleid. Een

De wijzigingen in de waardering van de vastgoedportefeuille is verwerkt als een stelsel-

van de achterliggende doelstellingen van onze aanpak is om snel en adequaat te kunnen rea-

wijziging. Op basis van deze stelselwijziging is het vermogen per 1 januari 2011 en het re-

geren en onze interne risicobeheersing en controle verder te optimaliseren.

sultaat over 2011 herrekend. In deze jaarrekening zijn de herrekende vergelijkende cijfers
over 2011 verwerkt.

Externe accountant

Aanmerkelijk belang/meldingsplichtige besluiten

De externe accountant wordt benoemd door de RvC na advies van de bestuurder. Voor
2012 en 2013 is Ernst & Young benoemd. De RvC en de bestuurder beoordelen jaarlijks

In het verslagjaar zijn buiten de begroting en het vastgelegde in het activiteitenplan, geen

het functioneren van de externe accountant.

verbindingen aangegaan c.q. besluiten genomen die van een dergelijke importantie zijn
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om hier nog aanvullend vermelding te krijgen danwel op basis van het BBSH vooraf gemeld hadden moeten worden aan het Ministerie van BZK.
In het verslagjaar heeft Maasvallei geen financiële ondersteuning verleend aan buitenlandse instellingen als bedoeld in de relevante wet- en regelgeving (MG 2011-02 en de
hieraan gerelateerde circulaires).

Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum heeft terzake het zogenaamde ‘woonakkoord’ politieke besluitvorming
plaatsgevonden over verhuurdersheffing en huurverhogingen. Het akkoord houdt kortweg
in dat de huurverhoging van de sociale woningen in exploitatie deels inkomensafhankelijk
wordt. Daarnaast is de verhuurdersheffing voor 2014 en verder ook wettelijk vastgelegd.
In de gepresenteerde waardering van het sociaal vastgoed in exploitatie is geen rekening
gehouden met inkomensafhankelijke huurverhogingen en is de verhuurdersheffing slechts
voor 2013 ingerekend, gebaseerd op de beste schattingen van de bestuurder.
Als de genoemde effecten van het woonakkoord wel worden ingerekend in de waardering
van het sociaal vastgoed in exploitatie, zou deze per 31 december 2012 met € 5,6 miljoen
toenemen. Dit effect zou direct resulteren in een evenredige toename van de overige
reserves. Bij de inrekening van het woonakkoord wordt uitgegaan van de volgende parameteraanpassingen:
• huurverhoging naar verwachte prijsinflatie (2013 2,5%; 2014 e.v. 2,0%);
• inkomensafhankelijke huurverhoging (2013 t/m 2017 2,0%; 2018 e.v. 2,0%);
• de verhuurdersheffing is naast 2013 ook ingerekend voor de jaren 2014 en verder
(2014 € 1,3 ml.; 2015 € 1,5 mln.; 2016 € 1,7 mln. en 2017 € 1,9 mln.). De verhuurdersheffing wordt geïndexeerd aan de hand van de verwachte prijsinflatie.
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Activa

31-12-2012

31-12-2011

		
Geconsolideerd
Enkelvoudig
Geconsolideerd
Enkelvoudig
		
Maasvallei Groep
Maasvallei
Maasvallei Groep
Maasvallei
Materiële vaste activa:					
Sociaal vastgoed in exploitatie		
202.432
202.432
198.420
198.420
Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
18.508
18.508
17.647
17.647
Onroerende en roerende zaken tdv exploitatie		
4.548
4.548
4.575
4.575
		
225.488
225.488
220.642
220.642
Vastgoedbeleggingen					
Commercieel vastgoed in exploitatie		
26.736
25.688
21.384
20.336
Commercieel vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
123
123
7.536
7.536
		
26.859
25.811
28.920
27.872
Financiële vaste activa:					
Deelnemingen in groepsmaatschappijen		
69
76
Latente belastingvordering(en)		
7.083
7.083
Leningen u/g		
3
1.391
3
1.391
Te vorderen BWS-subsidies		
		
7.155
8.474
79
1.391
Som der vaste activa		
259.502
259.773
249.641
249.905
					
Vlottende Activa					
Voorraden 					
Vastgoed bestemd voor verkoop		
518
518
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop		
829
829
Overige voorraden		
19
19
17
17
		
537
537
846
846
Vorderingen					
Huurdebiteuren		
249
249
431
431
Gemeenten		
159
159
281
281
Vorderingen op groepsmaatschappijen		
45
865
45
787
Overige vorderingen		
101
101
154
154
Overlopende activa		
527
567
1.550
1.590
					
Liquide middelen		
7.888
7.851
3.453
3.374
					
Som der vlottende activa		
9.506
10.329
6.760
7.463
					
Totaal activa		
269.008
270.102
256.401
257.368
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Passiva

31-12-2012

31-12-2011

		
Geconsolideerd
Enkelvoudig
Geconsolideerd
		
Maasvallei Groep
Maasvallei
Maasvallei Groep
Eigen Vermogen					
Groepsvermogen		

88.890

89.993

96.091

Enkelvoudig
Maasvallei

97.123

Voorzieningen					
Onrendabele investeringen en herstructureringen		
Latente belastingverplichtingen		
Overige voorzieningen		

350
356
381

350
356
373

291
622
449

291
622
384

Totaal voorzieningen		

1.087

1.079

1.362

1.297

Langlopende schulden					
Schulden/leningen overheid		
Schulden/leningen kredietinstellingen		

18.514
153.231

18.514
153.231

22.222
128.705

22.222
128.705

Totaal langlopende schulden		

171.586

171.586

150.927

150.927

Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers		
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Overige schulden		
Overlopende passiva		

2.037
1.022
21
4.206

2.037
1.021
21
4.206

2.848
725
30
4.418

2.848
725
30
4.418

					
Totaal kortlopende schulden		
7.286
7.285
8.021
8.021

Totaal passiva		
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269.008

270.102

256.401

257.368
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Winst- en verliesrekening

2012

(in e 1.000,-) 		
Geconsolideerd		
Enkelvoudig		
		
Maasvallei Groep		
Maasvallei		
Bedrijfsopbrengsten					
Huuropbrengsten		
18.384
18.373
Opbrengsten servicecontracten		
1.519 		
1.519 		
Resultaat verkoop vastgoedportefeuille		
882 		
882 		
Geactiveerde productie tbv eigen bedrijf		
443
443 		
Overige bedrijfsopbrengsten		
379
379 		
Som der bedrijfsopbrengsten		
21.607 		
21.596
					
Bedrijfslasten					
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa		
4.959 		
4.959 		
Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa
2.432 		
2.432
Bijzondere waardevermindering van vlottende activa		
218
218 		
Lonen en salarissen 		
2.314 		
2.314 		
Sociale lasten		
360
360 		
Pensioenlasten		
420
420
Onderhoudslasten		
3.311
3.311
Leefbaarheid		
292 		
292 		
Lasten servicecontracten		
1.324 		
1.324 		
Overige bedrijfslasten		
3.248
3.224 		
Som der bedrijfslasten		
18.878
18.854 		
					
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen
3.169	3.169	-	
					
Bedrijfsresultaat		
440	-	
427	-	
Rente langlopende vorderingen op maatschapijen waarin wordt deelgenomen
69 		
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
311 		
311
Rentelasten en soortgelijke kosten		
6.973 6.973 					
Saldo financiële baten en lasten		
6.662	-	
6.593	-	
					
Resultaat voor belastingen		
7.102	7.020	Belastingen		
7.349
7.349
Aandeel in resultaat deelneming		
11
					
Groepsresultaat na belastingen		
258
329
104

2011
Geconsolideerd		
Maasvallei Groep		

Enkelvoudig
Maasvallei

16.832 		
1.549 		
1.659 		
179
311
20.530

16.816
1.549
1.659
179
311
20.514

2.650
593 		
58 		
2.425 		
334 		
406
3.551
343 		
1.398 		
3.676 		
15.434 		

2.650
593
58
2.425
334
406
3.551
343
1.398
3.649
15.407

1.217	-

1.217	-

3.879
- 		
1.265
6.957 -

3.890
70
1.265
6.957 -

5.692	-

5.622	-

1.813	1.715 39 -

1.732	1.715 -

3.567	-
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Kasstroomoverzicht geconsolideerd
(bedragen x e 1.000,-)
2012		 2011
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		
-440 		
3.879
Resultaat deelneming		
11 		
-39
Aanpassingen voor:				
• afschrijvingen (im)materiële vaste activa
4.959
2.650
• overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
5.251
1.519
• mutaties van voorzieningen
59
105
		
10.269 		
4.274
Veranderingen in vlottende middelen:				
• afname/toename vorderingen
357
-17
• afname/toename overlopende activa
1.023
-322
• afname/toename voorraden
309
-822
• afname/toename handelscrediteuren
-820
587
• toename/afname belastingen en sociale premies
297
-645
• afname/toename overlopende passiva
-212
84
		
954 		
-1.135
Per saldo kasstroom uit bedrijfoperaties		
10.794 		
6.979
Ontvangen interest
311 		
1.265
Betaalde interest
-6.814 		
-6.957
		
-6.503 		
-5.692
Per saldo kasstroom uit operationele activiteiten		
4.291 		
1.287
				
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investering materiële vaste activa
-21.426 		
-33.736
Desinvestering materiële vaste activa
911 		
2.259
Overige investeringen in financiële vaste activa
- 		
305
				
Per saldo kasstroom uit investeringsactiviteiten		
-20.515 		
-31.172
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Nieuw opgenomen leningen
30.000 		
Waarborgsommen
- 		
Aflossing langlopende schulden
-9.341 		
-9.842
Per saldo kasstroom uit financieringsactiviteiten		
20.659 		
-9.842
				
Mutatie geldmiddelen		
4.435 		
-39.727
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
in de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening

Regelgeving

winst- en verliesrekening verwerkt middels aanpassing van de vergelijkende resultaatcijfers

De groep heeft de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening opge-

2011. In totaal bedraagt het cumulatief effect per 1 januari 2012 € 32,8 miljoen.

steld met inachtneming van artikel 26, eerste lid, van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Dit artikel schrijft de toepassing van BW2 Titel 9 voor, behoudens enkele specifieke

Herwaardering en belastinglatenties

uitzonderingen. Verder zijn de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven richtlij-

De herwaardering van het sociaal vastgoed gekwalificeerd als bedrijfsmiddel, als gevolg

nen toegepast, waaronder Richtlijn 645 ‘Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting’ (herzien

van de grondslagwijziging van historische kosten naar bedrijfswaarde leidt niet tot een

2011) in het bijzonder.

hogere commerciële boekwaarde dan de fiscale boekwaarde. Bovendien ligt de fiscale

De jaarrekening is opgemaakt op 29 mei 2013.

boekwaarde onder de afschrijfbare (WOZ) bodemwaarde. De fiscale boekwaarde gaat pas
teniet indien in de toekomst eerst bij sloop de bouwbestemming zou komen te vervallen.
Gezien de lange looptijd van het actief en de onzekerheid dat bij sloop in de toekomst de

Stelselwijziging

bouwbestemming vervalt, tendeert de actieve belastinglatentie over het verschil tussen
de (geherwaardeerde) boekwaarde in de jaarrekening en de fiscale boekwaarde contant

Wijzigingen Richtlijn 645

gemaakt derhalve naar nihil. Om die reden is bij deze herwaardering geen rekening ge-

Met ingang van boekjaar 2012 is de herziene Richtlijn 645 ‘Toegelaten Instellingen Volks-

houden met de invloed van latente belastingen op het vermogen en resultaat.

huisvesting’ van toepassing. De wijzigingen in de waarderingsgrondslag zijn als stelselwijziging verwerkt in het vermogen en resultaat, waarbij de vergelijkende cijfers 2011 in de

Schattingswijzigingen

jaarrekening 2012 zijn aangepast.

In het kader van de herziene Richtlijn 645 ‘Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting’ is vanaf

De aanpassing van de vergelijkende cijfers houdt in dat deze zijn herrekend alsof de nieu-

boekjaar 2012 de afschrijving op het sociaal vastgoed gewijzigd van annuïtair naar lineair en

we waarderingsgrondslag al van toepassing was in voorgaande boekjaren. De invloed van

tevens gebaseerd op de componentenbenadering. Voor het boekjaar 2012 zijn daardoor

de stelselwijziging (cumulatieve effect) is voor het deel dat betrekking heeft op de jaren tot

de afschrijvingslasten toegenomen met € 2.231. Deze wijzigingen zijn naar hun aard schat-

en met 2010 verwerkt in het eigen vermogen per 1 januari 2011 (post overige reserves).

tingswijzigingen maar zijn, gezien de impact op het resultaat, in combinatie met alle RJ 645

Het deel dat betrekking heeft op het resultaat 2011 is in de individuele posten van de

wijzigingen als geheel in de hiervoor genoemde stelselwijziging als zodanig verwerkt.
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Oordelen en schattingen

Lijst van kapitaalbelangen

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening

Volledig geconsolideerde groepsmaatschappijen

vormt de bestuurders van de groep zich diverse oordelen en maakt schattingen. De be-

• Holding WS Maasvallei Maastricht B.V. te Maastricht:100%-deelneming (2011:100%);

langrijkste oordelen en schattingen hebben betrekking op de activa in exploitatie (zowel

• Maasvallei Vastgoedontwikkeling I B.V. te Maastricht:100%-deelneming (2011:100%);

het sociaal als het commercieel vastgoed), de voorzieningen, de waardeverminderingen

• Maasvallei Vastgoedontwikkeling II B.V. te Maastricht:100%-deelneming (2011:100%);

en de acute en latente belastingen. De hierbij behorende veronderstellingen zijn vermeld

• Maasvallei Beheer & Diensten B.V. te Maastricht:100%-deelneming (2011:100%).

in de toelichting bij de hiervoor genoemde jaarrekeningposten.

Overige deelnemingen, gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde
• Partners in Maatwerk Zuid B.V. te Maastricht (33%);

Consolidatiegrondslagen

• VOF Roos te Maastricht (33%).

In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de financiële gegevens van Woning-

Overige verbindingen

stichting Maasvallei Maastricht en haar groepsmaatschappijen per 31 december van het

Verder heeft Woningstichting Maasvallei Maastricht de volgende verbindingen met duur-

boekjaar. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin beslis-

zame financiële en/of bestuurlijke banden door middel van respectievelijk het verstrekken

sende zeggenschap wordt uitgeoefend.

van leningen en/of het hebben van zeggenschap op grond van contractuele bepalingen:

Resultaten uit transacties met en tussen groepsmaatschappijen zijn in de geconsolideerde

• Stichting Woningbureau Maastricht  te Maastricht.

jaarrekening volledig geëlimineerd. Resultaten uit transacties met en tussen deelnemingen die tegen nettovermogenswaarde gewaardeerd worden, worden proportioneel ver-

Salderen

antwoord. Resultaten uit transacties met en tussen deelnemingen die tegen kostprijs wor-

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening

den gewaardeerd, worden volledig verantwoord, tenzij zij in wezen niet zijn gerealiseerd.

opgenomen uitsluitend indien en voor zover:

De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop be-

• een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het

slissende zeggenschap op de groepsmaatschappij is verkregen. Bij belangen minder dan
100% wordt het aandeel van derden in het eigen vermogen en het resultaat afzonderlijk in
de geconsolideerde jaarrekening vermeld.

vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen en;
• het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af
te wikkelen.

De groepsmaatschappijen worden niet meer in de consolidatie opgenomen vanaf de datum
waarop geen sprake meer is van beslissende zeggenschap. De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden volgens uniforme grondslagen voor waardering en resultaatbepaling vastgesteld.
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Grondslagen van balanswaardering
in de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening

Materiële vaste activa

prijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en de hieraan direct toerekenbare overige kosten om het actief in operationele staat te brengen. Investeringssubsidies

Sociaal vastgoed in exploitatie

worden in mindering gebracht op het geïnvesteerde bedrag.

Classificatie en kwalificatie

De afschrijving vangt aan zodra het sociaal vastgoed beschikbaar is voor exploitatie. De in

Het vastgoed in exploitatie is op objectniveau geclassificeerd naar sociaal en commercieel

de toekomst te maken kosten van sloop worden in het jaar dat de exploitatie door sloop in

vastgoed, rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie

de toekomst wordt beëindigd ten laste van het resultaat in dat jaar verantwoord.

d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. Op grond van
deze criteria omvat het sociale vastgoed de woningen met een huurprijs tot aan de huurlibera-

Waardering na eerste verwerking

lisatiegrens (huurtoeslaggrens), het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed.

Het sociaal vastgoed in exploitatie (gekwalificeerd als bedrijfsmiddel) wordt na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedrijfswaarde (welke veelal lager is dan de vervangings-

Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappe-

waarde), onder aftrek van lineaire afschrijvingen gebaseerd op de verwachte gebruiksduur

lijke organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstver-

en rekening houdend met de componentenbenadering. Indien de afschrijvingsmethode,

leners en dat tevens is vermeld in de bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking

gebruiksduur en/of restwaarde van de opstallen in de loop van de tijd wijzigingen onder-

d.d. 15 december 2009.

gaan, worden deze als een schattingswijziging verantwoord.
De waardevermindering van de kostprijs als gevolg van de afwaardering naar lagere be-

Woningstichting Maasvallei Maastricht heeft haar sociaal vastgoed (op portefeuilleniveau) als

drijfswaarde na eerste verwerking wordt bepaald op het niveau van de kasstroomgenere-

bedrijfsmiddel gekwalificeerd, gelet op het beleid van de corporatie waarbij vooral het rea-

rende eenheid. De waardevermindering wordt separaat tot uitdrukking gebracht en in het

liseren van de volkshuisvestelijke taken centraal staat. Als gevolg hiervan wordt het sociaal

resultaat verantwoord als bijzonder waardeverminderingsverlies.

vastgoed beschouwd als bedrijfsmiddel.

Uitgaven na eerste verwerking
Waardering bij eerste verwerking

Uitgaven na eerste verwerking ten behoeve van een kasstroomgenererende eenheid (com-

Bij eerste verwerking wordt het sociaal vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen de kost-

plex, product-marktcombinatie) die voldoen aan de algemene activeringscriteria worden
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geactiveerd. Bij de beoordeling of en in hoeverre hierbij sprake is van een bijzonder waarde-

Positieve verschillen tussen de boekwaarde op basis van de bedrijfswaarde en de boek-

verminderingsverlies wordt uitgegaan van de additionele kasstromen die deze uitgaven tot

waarde op basis van historische kosten worden conform RJ Richtlijn 645 (herzien 2011) alinea

gevolg hebben. Voor zover deze kasstromen lager zijn wordt het verschil met de uitgaven na

506 als ongerealiseerde waardestijging toegelicht bij het eigen vermogen.

eerste verwerking ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht en verantwoord onder
‘Overige waardeveranderingen materiële vaste activa’.

Kosten van groot onderhoud
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het

Complexindeling

moment dat deze zich voordoen.

Het woningbezit is opgedeeld naar kasstroomgenererende eenheden (complexen/product-markt combinaties) waarvoor per complex een daarop gericht beleid is bepaald. Bij

Buitengebruikstelling of afstoting

de indeling naar complexen/product marktcombinaties) is bepalend de differentiatie in de

Buitengebruikstelling (sloop) of afstoting (verkoop) op termijn wordt verwerkt in de bedrijfs-

vastgoedsturing van Maasvallei ten aanzien van huur, onderhoud, bouwjaar en wijkgerichte

waarde van het sociaal vastgoed in exploitatie. De bedrijfswaarde is bepaald op basis van

aanpak. Verder zijn hierbij bepalende factoren: locatie, woningtype, doelgroep en prijsklas-

doorexploitatie van het sociaal vastgoed over een veronderstelde economische gebruiks-

se. De indeling sluit derhalve aan op het strategische vastgoedbeleid van Maasvallei.

duur van doorgaans 50 jaar totdat het vastgoed op grond van een sloopbesluit teniet gaat;
de toekomstige sloopkosten worden in de bedrijfswaarde meegenomen. Met verkoop wordt

Herwaardering

in de bedrijfswaarde rekening gehouden uitsluitend indien verkoop binnen vijf jaar plaats

Waardevermeerderingen als gevolg van verschillen tussen de boekwaarde op basis van de

vindt op basis van een geformaliseerd verkoopplan en indien verkoop juridisch mogelijk is.

bedrijfswaarde en de boekwaarde op basis van historische kosten (herwaardering) worden
rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt. Voor zover de waardevermeerdering een terugname is van een waardevermindering van hetzelfde actief, die voorheen als last in de
winst- en verliesrekening was verwerkt, wordt de waardevermeerdering in de winst- en ver-

Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor eigen exploitatie

liesrekening verwerkt.
Waardeverminderingen als gevolg van een herwaardering worden ten laste van het eigen

Vastgoed

vermogen verwerkt tot het bedrag dat met betrekking tot het betreffende actief als ongere-

Het betreft investeringen in nieuwe complexen (nieuwbouw) en bestaande complexen (wo-

aliseerde waardestijging in het eigen vermogen is opgenomen. Voor het meerdere wordt de

ningverbetering, herstructurering). Waardering vindt plaats tegen de kostprijs (verkrijgings-

waardevermindering in de winst- en verliesrekening verwerkt.

of vervaardigingsprijs) onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen als gevolg van

Realisatie van de herwaardering door afschrijvingen wordt voor het verschil tussen de (ho-

een lagere realiseerbare waarde (bedrijfswaarde). De kostprijs omvat de verkrijgings- of ver-

gere) afschrijving op basis van bedrijfswaarde en de afschrijving op basis van de historische

vaardigingsprijs en de hieraan direct toerekenbare overige kosten.

kosten ten gunste van de winst- en verliesrekening verantwoord.

Bijzondere waardeverminderingen worden in de jaarrekening verantwoord bij het aangaan
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van feitelijke investeringsverplichtingen inzake het sociaal vastgoed. Hiervan is sprake zodra

of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden deze wijzigingen als een

voldaan wordt aan de criteria ‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. Intern gefor-

schattingswijziging verantwoord.

maliseerd: zodra het bestuur het onomkeerbare besluit heeft genomen. Extern gecommuni-

Buiten gebruik gestelde onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie wor-

ceerd: zodra hierover uitingen zijn gedaan naar huurders, gemeenten en overige stakeholders.

den gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde. Indien de ver-

Bij de bepaling van de bijzondere waardevermindering in het geval de vastgoedontwikke-

wachte opbrengstwaarde belangrijk hoger is dan de boekwaarde en besloten is tot verkoop,

ling onderdeel zal worden van de bestaande kasstroomgenererende eenheid (complex, pro-

wordt overgegaan tot een incidentele herwaardering die verwerkt wordt als ongerealiseerde

duct-marktcombinatie), wordt rekening gehouden met de bedrijfswaarde van de bestaande

waardestijging in het eigen vermogen. Bij de realisatie van de waardestijging wordt deze

kasstroomgenererende eenheid.

als een afzonderlijke post in de winst- en verliesrekening verwerkt. In de onroerende en

Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de bestede kosten van het sociaal

roerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn tevens immateriële vaste activa (compu-

vastgoed in ontwikkeling, wordt het vastgoed naar nihil afgewaardeerd en wordt voor het

tersoftware) voor een bedrag ad. € 238 duizend verantwoord.

resterende bedrag van de waardevermindering een voorziening voor onrendabele investe-

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden niet langer in de

ringen en herstructureringen aan de creditzijde van de balans opgenomen.

balans opgenomen na vervreemding of wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van
het gebruik of de vervreemding worden verwacht.

Grondposities
Ingenomen grondposities (al dan niet met opstallen) worden aangeschaft met het oog op
(her)ontwikkeling van huur- en verkoopprojecten. Aangezien er nog geen inzicht bestaat in

Vastgoedbeleggingen

aard, omvang en samenstelling van deze projecten, worden de posities gerubriceerd onder
de post ‘Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie’. De posities wor-

Commercieel vastgoed in exploitatie

den gewaardeerd tegen historische kostprijs en bijkomende kosten of lagere realiseerbare

Classificatie

waarde. Rentetoerekening vindt eerst plaats nadat ontwikkelactiviteiten zijn gestart. Tijde-

Het vastgoed in exploitatie wordt op objectniveau geclassificeerd naar sociaal en commerci-

lijke exploitatiekasstromen uit de opstallen worden in het resultaat verantwoord.

eel vastgoed, rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten instellingen. Op

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

grond van deze criteria omvat het commercieel vastgoed de woningen met een huurprijs

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen de

boven de huurliberalisatiegrens (huurtoeslaggrens), het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde

kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, vermin-

maatschappelijk vastgoed) en het overige commercieel vastgoed.

derd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met

Waardering bij eerste verwerking

de restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/

Bij de eerste verwerking wordt het commercieel vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen
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de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief transactiekos-

bouwjaar en wijkgerichte aanpak. Verder zijn hierbij bepalende factoren: locatie, woning-

ten minus eventuele investeringssubsidies. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt be-

type, doelgroep en prijsklasse. De indeling sluit derhalve aan op het strategische vastgoed-

paald als de som van de bestede externe kosten en de hieraan direct toerekenbare kosten.

beleid van Maasvallei.

Waardering na eerste verwerking

Herwaardering

Na eerste verwerking wordt het commercieel vastgoed in exploitatie vanaf boekjaar 2012

Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in de reële waarde worden verantwoord

gewaardeerd tegen reële waarde overeenkomstig het actuele waardemodel van RJ 213

in de winst- en verliesrekening. Het verschil tussen de boekwaarde van voor en na de her-

‘Vastgoedbeleggingen’. De reële waarde wordt bepaald met inachtneming van de relevante

waardering wordt als ongerealiseerde waardestijging toegelicht bij het eigen vermogen. Per

feiten en omstandigheden van de markt waarop toegelaten instellingen actief zijn en de

1 januari 2012 betreft dit het verschil tussen de reële waarde en de boekwaarde op basis

bepalingen zoals opgenomen in het Bbsh.

van de historische kosten. Per 31 december 2012 betreft dit het verschil tussen de reële
waarde per die datum en de - gefixeerde - boekwaarde per 1 januari 2012 op basis van de

De waardering na eerste verwerking is tegen reële waarde. De reële waarde wordt bepaald

historische kosten.

door taxatie door een onafhankelijk en ter zake deskundig taxateur van het bedrag waartegen het object bij oplevering bestens kan worden verkocht onder aftrek van de nog te

Commercieel vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

besteden kosten om het vastgoed te realiseren.

Dit betreft onroerende zaken in aanbouw of in ontwikkeling voor gebruik als vastgoedbelegging. De waardering bij eerste verwerking is tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, reke-

Op het commercieel vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen reële waarde wordt op

ning houdend met eigen ontwikkelingskosten en overige hieraan direct toerekenbare kosten.

grond van RJ 213 ‘Vastgoedbeleggingen’ niet afgeschreven.
Wegens het veelal ontbreken van courante prijzen op een actieve markt wordt de reële
Uitgaven na eerste verwerking

waarde bepaald met behulp van geprognosticeerde kasstromen. De aannames van de

Uitgaven inzake vastgoedbeleggingen na eerste verwerking die voldoen aan de algemene

kasstromen zijn gebaseerd op de contractuele verplichtingen van de toegelaten instel-

activeringscriteria worden geactiveerd.

ling die rusten op het vastgoed. De overige (na de contractperiode in acht te nemen)
aannames en uitgangspunten zijn gebaseerd op de gegevens van de markt waarop de

Complexindeling

toegelaten instellingen actief zijn. Indien gerede twijfel bestaat of de reeds bestede kosten

Het commercieel vastgoed in exploitatie is opgedeeld naar kasstroomgenererende een-

terugverdiend kunnen worden, wordt het vastgoed tegen de lagere reële waarde van het

heden (complexen/product markt combinaties) waarvoor per complex een daarop gericht

project in het bestaande ontwikkelingsstadium gewaardeerd en wordt het nadelig verschil

beleid is bepaald. Bij de indeling naar complexen/product markt combinaties is bepalend

in het resultaat verantwoord onder de post ‘niet gerealiseerde waardeveranderingen vast-

de differentiatie in de vastgoedsturing van Maasvallei ten aanzien van huur, onderhoud,

goedbeleggingen’.
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ning opgenomen. Een vervolgens verkregen aandeel in de winst van de deelneming wordt
pas weer verwerkt indien en voor zover het cumulatief niet-verwerkte aandeel in het verlies

Deelnemingen: Deelnemingen in groepsmaatschappijen en andere deelnemingen

is ingelopen.

De deelnemingen van Woningstichting Maasvallei Maastricht in groepsmaatschappijen en andere deelnemingen (niet-groepsmaatschappijen) waarin zij invloed van betekenis uitoefent op

De overige deelnemingen waarop Woningstichting Maasvallei Maastricht geen invloed van

het zakelijke en financiële beleid worden tegen de vermogensmutatiemethode gewaardeerd.

betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid, worden tegen de verkrijgingsprijs
gewaardeerd. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats

Overeenkomstig deze methode, worden genoemde deelnemingen in de balans opgeno-

tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de winst- en verliesrekening.

men tegen het aandeel van Woningstichting Maasvallei Maastricht in de nettovermogenswaarde vermeerderd met haar aandeel in de resultaten van de deelnemingen vanaf het mo-

Overige financiële activa

ment van verwerving, bepaald volgens de grondslagen zoals vermeld in deze jaarrekening.

Bij de eerste verwerking van financiële activa worden deze opgenomen tegen reële waarde

In de winst- en verliesrekening wordt het aandeel van Woningstichting Maasvallei Maastricht

vermeerderd met - behalve de tegen reële waarde met waardeveranderingen in de winst- en

in het resultaat van de deelnemingen opgenomen.

verliesrekening verwerkte financiële activa - de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. Alle aan- en verkopen volgens standaard marktconventies van financiële activa worden

Indien en voor zover Woningstichting Maasvallei Maastricht niet zonder beperking uitkering

opgenomen per de transactiedatum. Dat wil zeggen de datum waarop de groep de bin-

van de positieve resultaten aan haar kan bewerkstelligen, worden de resultaten in een wet-

dende overeenkomst aangaat. De reële waarde is normaliter gelijk aan de kostprijs.

telijke reserve opgenomen. Haar aandeel in de rechtstreekse vermogensvermeerderingen
en -verminderingen van de deelnemingen wordt ook in de wettelijke reserve opgenomen

Er zijn geen financiële vaste activa gewaardeerd tegen een hoger bedrag dan de actuele

met uitzondering van herwaarderingen van activa die als ongerealiseerde waardestijging in

waarde en waarbij geen afwaardering is toegepast ( in het geval financiële vaste activa niet

het eigen vermogen worden verwerkt.

tegen actuele waarde wordt gewaardeerd cf art. 2:381b sub b BW).

Indien de waarde van de deelneming gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode

Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa

nihil is geworden, wordt deze methode niet langer toegepast en blijft de deelneming bij

Op elke balansdatum wordt beoordeeld of een financieel actief of een groep van financiële

ongewijzigde omstandigheden op nihil gewaardeerd. Bij de afwaardering worden andere

activa een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Voor alle categorieën financi-

langlopende belangen in de deelneming die feitelijk worden aangemerkt als een onderdeel

ële activa die tegen (geamortiseerde) kostprijs worden gewaardeerd, wordt bij aanwezig-

van de netto-investering, ook meegenomen. Indien en voor zover geheel of ten dele voor

heid van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen, de omvang van

de schulden van de deelneming wordt ingestaan respectievelijk een feitelijke verplichting

het verlies uit hoofde van de bijzondere waardevermindering bepaald en in de winst- en

bestaat de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorzie-

verliesrekening verwerkt.
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De omvang van dit verlies wordt bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het ac-

vindt waardering tegen contante waarde plaats. Contantmaking geschiedt tegen een dis-

tief en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen

conteringsvoet op basis van de voor de rechtspersoon geldende rente voor langlopende

de effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking

leningen, onder aftrek van belasting op basis van het effectieve belastingtarief. Latenties

van het instrument. Een voorheen opgenomen waarderingsverlies wordt teruggenomen,

die op zeer lange termijn worden afgewikkeld worden niet in de jaarrekening opgenomen

indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurte-

aangezien de contante waarde ervan naar nihil tendeert.

nis na afboeking, tot maximaal het bedrag dat benodigd is om het actief te waarderen op
de geamortiseerde kostprijs ten tijde van de terugname als geen sprake zou zijn geweest

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële vaste activa indien de

van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies dient in de winst- en

verwachte looptijd groter is dan een jaar. Het bedrag dat vermoedelijk binnen één jaar ver-

verliesrekening te worden verwerkt. De boekwaarde van de vorderingen wordt verlaagd met

rekenbaar zal zijn, is in de toelichting vermeld.

gebruikmaking van een voorziening wegens oninbaarheid.
De latente belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen, waarbij zoveel

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen

mogelijk is aangegeven in welke mate de verplichtingen als langlopend zijn te beschouwen.

Een latente belastingvordering of -verplichting wordt gevormd voor tijdelijke verschillen tussen de waardering van activa en passiva volgens jaarrekeninggrondslagen en fiscale grond-

Saldering

slagen. Verder wordt een latente belastingvordering opgenomen voor verrekenbare tijde-

De niet-latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is vol-

lijke waarderingsverschillen en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie voor zover

daan aan de algemene voorwaarden voor saldering.

het waarschijnlijk is dat er in de toekomst fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening.
Bij de inschatting van verrekenbare fiscale winsten wordt geen rekening gehouden met toe-

Fiscale eenheid

komstige (beleids)beslissingen van de corporatie.

Tussen Woningstichting Maasvallei Maastricht en haar Nederlandse groepsmaatschappijen
bestaat een fiscale eenheid. De verrekening van de belastingen binnen deze eenheid vindt

De berekening van de latente belastingvorderingen en –verplichtingen geschiedt tegen de

plaats alsof elke maatschappij zelfstandig belastingplichtig is.

op het einde van het boekjaar geldende belastingtarieven dan wel tegen de in komende
jaren geldende tarieven, voor zover reeds bij wet vastgelegd.
De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op
de fiscale gevolgen van de door de groep, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van de betreffende activa en passiva waarbij sprake is van tijdelijke
waarderingsverschillen. Voor zover belastinglatenties naar verwachting na vijf jaar afwikkelen
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Voorraden

Liquide middelen

Vastgoed bestemd voor verkoop

Liquide middelen bestaan uit kas, bank- en girotegoeden en deposito’s met een looptijd

Dit betreft opgeleverde nieuwbouwwoningen bestemd voor verkoop. De waardering van de

korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder

opgeleverde nieuwbouwwoningen is tegen vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende

schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. De liquide middelen worden

directe kosten dan wel lagere opbrengstwaarde.

gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop
Dit betreft vastgoed in aanbouw voor verkoop dat nog niet verkocht is (onderhanden werk).

Classificatie eigen vermogen en vreemd vermogen

De waardering is tegen vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende directe kosten dan
wel lagere opbrengstwaarde. De lagere opbrengstwaarde is gebaseerd op de verwachte

Een financieel instrument of de afzonderlijke componenten van het instrument worden in

verkoopprijs onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

de geconsolideerde jaarrekening als vreemd vermogen of als eigen vermogen geclassificeerd overeenkomstig de economische realiteit van de contractuele overeenkomst waaruit

Onder de post voorraden zijn verder grondposities zonder concrete bouwbestemming

het financieel instrument voortvloeit. In de enkelvoudige jaarrekening wordt een financieel

opgenomen, waarvan besloten is tot afstoting. De waardering is tegen verkrijgingsprijs en

instrument geclassificeerd overeenkomstig de juridische realiteit. Rente, dividenden, baten

daaraan toegerekende directe kosten dan wel lagere opbrengstwaarde.

en lasten met betrekking tot een (deel van een) financieel instrument worden in de jaarrekening opgenomen afhankelijk van de classificatie van het financieel instrument als financiële

Overige voorraden

verplichting respectievelijk als eigen-vermogensinstrument.

De voorraad onderhoudsmaterialen wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde.

Voorzieningen
Vorderingen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij
zullen moeten worden afgewikkeld door uitstroom van middelen en waarvan de omvang

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, welke in een

redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste

zakelijke transactie gelijk is aan de kostprijs. Na eerste verwerking vindt waardering plaats

schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en

tegen de geamortiseerde kostprijs onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid.

verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van de voorzieningen die tegen contante waarde worden
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gewaardeerd als het effect van de tijdswaarde materieel is.

De voorziening voor jubileumuitkeringen aan personeel is gevormd voor in de toekomst uit
te betalen jubileumuitkeringen aan personeel op grond van CAO-bepalingen uitgaande van

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen

het personeelsbestand ultimo boekjaar. Bij de bepaling van de omvang van de voorziening

Verliezen als gevolg van onrendabele investeringen en herstructureringen inzake

is rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen, een geschatte blijfkans en leeftijd. De

de materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen in ontwikkeling worden op moment

voorziening is tegen de contante waarde opgenomen.

dat sprake is van een feitelijke verplichting (intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd) als bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de boek-

De voorziening voor loopbaanontwikkeling is gevormd ter dekking van toekomstige ver-

waarde van het complex/product-marktcombinatie waartoe de investeringen en

plichtingen op het gebied van loopbaanontwikkeling, waarvoor medewerkers van de corpo-

herstructureringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen

ratie op grond van CAO-bepalingen budgetrechten hebben opgebouwd. Bij het bepalen

de boekwaarde van het betreffende complex/product-marktcombinatie overtref-

van deze voorziening wordt uitgegaan van het personeelsbestand ultimo boekjaar. De waar-

fen, wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verliezen wordt in

dering is tegen nominale waarde gezien het onzekere tijdstip van besteding van het budget.

dit verband verstaan de nadelige verschillen tussen de uitgaven voor investeringen en herstructurering, rekening houdend met het complex/product-marktcombinatie in het geval de investeringen en herstructurering hiertoe gaan behoren, en

Financiële passiva

minus de aan deze uitgaven toe te rekenen bedrijfswaarde betreffende de materiële
vaste activa) respectievelijk marktwaarde (betreffende vastgoedbeleggingen).

Schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde verminderd met
(in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van

Overige voorzieningen

waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, is opgenomen) de direct daaraan toe

De overige voorzieningen zijn gevormd voor deelnemingen, jubileumuitkeringen aan

te rekenen transactiekosten.

personeel en loopbaanontwikkeling.

Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve rentemethode. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactie-

De voorziening deelnemingen is gevormd in verband met de negatieve nettovermogens-

kosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. Winst

waarde van deelnemingen in het geval dat de corporatie zich aansprakelijk heeft gesteld

of verlies worden in de winst- en verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet

voor de schulden van de deelneming respectievelijk een feitelijke verplichting heeft de deel-

langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.

neming tot betaling van haar schulden in staat te stellen. De voorziening wordt gevormd ter
grootte van de uit de aansprakelijkheidstelling te verwachten verplichtingen en nadat eerst

Embedded derivaten

de andere financiële belangen in deze deelnemingen zijn afgewaardeerd.

Embedded derivaten worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de kostprijs
waarbij gebruik wordt gemaakt van de effectieve rentemethode (geamortiseerde kostprijs).
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Grondslagen van resultaatbepaling
in de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening

Algemeen

huurverhoging, maximaal redelijke huur en maximale huursomstijging) en onder aftrek van
huurderving wegens leegstand en oninbaarheid.

Baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben voor zover deze
gerealiseerd zijn. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde

Opbrengsten servicecontracten

grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking heb-

De opbrengsten servicecontracten betreffen vergoedingen van huurders boven de netto

ben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor

huurprijs voor leveringen en diensten (zoals energie, water, huismeesters, schoonmaakkos-

het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de

ten, glasverzekering). De opbrengsten worden verminderd met derving wegens leegstand

jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor

en oninbaarheid. De kosten van de leveringen en diensten worden verantwoord onder de

het opnemen van voorzieningen.

lasten servicecontracten.

Resultaat verkoop vastgoedportefeuille

Bedrijfsopbrengsten

De verkoop van vastgoed is een regulier onderdeel van de bedrijfsactiviteiten en wordt derhalve als onderdeel van de omzet verantwoord.

Onder de bedrijfsopbrengsten worden die omzetcategorieën opgenomen, welke kenmer-

Opbrengst uit verkoop van vastgoed wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt als alle

kend zijn voor het bedrijfstype van woningcorporaties. Dit betreft voornamelijk de opbrengst

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s met betrek-

respectievelijk uit de verhuur van woningen, verkoop van woningen (voor derden en uit ei-

king tot de activa zijn overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst op be-

gen bezit) en leveringen van aanvullende diensten jegens huurders.

trouwbare wijze kan worden bepaald en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.
Op basis van deze criteria wordt onder deze post de verkoopopbrengst van huurwoningen

Huuropbrengsten

(sociaal vastgoed en commercieel vastgoed in exploitatie) onder aftrek van verkoopkosten

Opbrengsten uit de levering van (huur)diensten worden verantwoord naar rato van de ge-

en de boekwaarde verantwoord.

leverde prestaties. De huuropbrengsten zijn het resultaat van het gevoerde huurprijsbeleid

Verder is onder deze post verantwoord de opbrengstwaarde van verkocht vastgoed be-

van de groep, rekening houdend met de door het Rijk bepaalde kaders (zoals maximale

stemd voor de verkoop (koopwoningen voor derden) onder aftrek van de gemaakte direct
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toerekenbare verkoopkosten en de vervaardigingsprijs en daaraan toegerekende directe

Daarnaast worden hieronder waardeverminderingen verantwoord inzake het sociaal vast-

kosten dan wel de lagere opbrengstwaarde. Winsten worden verantwoord op het moment

goed in exploitatie, in het geval dat voor het betreffend sociaal vastgoed geen sprake is van

van levering (passeren transportakte). Eventuele verliezen op koopprojecten worden verant-

een eerder in het eigen vermogen opgenomen ongerealiseerde waardestijging.

woord zodra deze voorzienbaar zijn.

Pensioenlasten
Overige bedrijfsopbrengsten

De groep heeft geen verdere verplichtingen uit hoofde van haar pensioenregeling anders

Hieronder vallen onder andere aan derden doorberekende kosten voor overige dienstverle-

dan de betaling van premies. In het geval van een tekort bij het pensioenfonds, alwaar de

ning inzake administratieve dienstverlening, uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden e.d.

pensioenregeling is ondergebracht, heeft de groep geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bijdragen, anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies.
De pensioenpremies worden als last in de winst- en verliesrekening verantwoord zodra zij

Bedrijfslasten

verschuldigd zijn. Te betalen premie dan wel vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als
overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord.

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa
De afschrijvingen op (im)materiële vaste activa en onroerende en roerende zaken ten dien-

Onderhoudslasten

ste van de exploitatie worden gebaseerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De

Onder deze post worden de kosten van door derden verrichte onderhoudswerkzaamheden

afschrijvingen op het sociaal vastgoed in exploitatie worden gebaseerd op de bedrijfs-

verantwoord, voor zover de werkzaamheden in het jaar hebben plaatsgevonden alsmede

waarde aan het begin van het boekjaar. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire

(indien van toepassing) inkoop van onderhoudsmaterialen.

methode op basis van de verwachte gebruiksduur (is doorgaans de geschatte economi-

De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er

sche levensduur). Met een mogelijke restwaarde van de opstallen wordt geen rekening

geen sprake is van een waardeverhoging maar instandhouding van het actief.

gehouden aangezien wordt uitgegaan van sloop aan het einde van de economische levensduur, tenzij bij sociaal vastgoed in exploitatie de woningen binnen vijf jaar worden

Leefbaarheid

verkocht in welk geval de afschrijving wordt gestopt gelet op de hogere restwaarde door

Onder deze post zijn leefbaarheidsuitgaven inzake sociale activiteiten en fysieke activiteiten

verkoop dan de boekwaarde.

opgenomen. De uitgaven inzake sociale activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor
ondersteuning van bewonersinitiatieven, gebiedsgericht personeel (zoals leefbaarheidsco-

Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa

ördinator, wijkbeheerder, huismeester), leefbaarheidsonderzoeken en uitgaven voor activi-

Hieronder worden (teruggenomen) afwaarderingsverliezen verantwoord voor in het boekjaar

teiten zoals welkomstbijeenkomsten nieuwe bewoners, bestrijding woonoverlast, buurtbe-

aangegane juridische en feitelijke investeringsverplichtingen inzake immateriële vaste activa

middeling, opvang van dak- en thuislozen, schuldsaneringen, tweede kansbeleid et cetera.

en sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie.
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De uitgaven inzake fysieke activiteiten omvatten wijkgebonden uitgaven voor buurtcentra,

Belastingen

bijzondere gebouwen (zoals wijksteunpunten, buurtposten, HOED), onderhoud groenvoorziening, speeltoestellen, beveiliging openbare ruimte, cameratoezicht, schoonmaakacties

De belasting over het resultaat wordt berekend op basis van het in de winst- en verliesreke-

et cetera en uitgaven voor activiteiten zoals inbraakbeveiliging, brandpreventie, verlichting

ning verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of

achterpad, afsluiting portieken et cetera.

gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

Tevens wordt rekening gehouden met de wijzigingen in de latente belastingvorderingen en

Hieronder wordt de jaarlijkse waardeveranderingen opgenomen van het tegen reële waarde

-schulden uit hoofde van respectievelijk wijzigingen in het belastingtarief, herbeoordeling

(marktwaarde) gewaardeerde commercieel vastgoed in exploitatie. Verder worden hieron-

van de mogelijkheid tot realisatie van latente belastingvorderingen of een wijziging van de

der eventuele afwaarderingsverliezen verantwoord voor in het boekjaar aangegane juridi-

verwachte realisatie van een actief- of passiefpost.

sche en feitelijke investeringsverplichtingen inzake commercieel vastgoed in ontwikkeling

De aldus bepaalde belastingpost wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen, behou-

bestemd voor eigen exploitatie. De jaarlijkse waardeveranderingen van de vastgoedbeleg-

dens voor zover deze betrekking heeft op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen

gingen wordt voor het ongerealiseerde deel bij het eigen vermogen toegelicht.

worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt.

Rentebaten en rentelasten

Aandeel in resultaat van deelnemingen

Rentebaten worden tijdsevenredig in de winst- en verliesrekening verwerkt rekening hou-

Het aandeel in resultaat van deelnemingen gewaardeerd op nettovermogenswaarde is het

dend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag be-

resultaat van de deelnemingen bepaald op de waarderingsgrondslagen van Woningstich-

paalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk.

ting Maasvallei Maastricht. Het resultaat op deelnemingen gewaardeerd tegen de kostprijs

Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de

is bepaald op basis van de ontvangen dividenden.

resterende hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden toegerekend zodanig dat tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in de winst- en verliesrekening wordt verwerkt
en in de balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke
lasten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden.
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Grondslagen bij opstellen
geconsolideerd kasstroomoverzicht

Toepassing indirecte methode

Rubricering van ontvangsten en uitgaven
uit hoofde van intrest en dividend

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij het gebruik van de
indirecte methode wordt de kasstroom uit operationele activiteiten afgeleid uit het resultaat.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van intrest, ontvangen dividenden en winstbelastingen

Het resultaat waar het kasstroomoverzicht van uitgaat, wordt aangepast aan de volgende

zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

posten:
• mutaties in voorraden en operationele vorderingen en schulden, waaronder handelsdebiteuren en handelscrediteuren, voorzieningen en overlopende posten maar geen
investeringscrediteuren;
• resultaatposten die geen kasstroom tot gevolg hebben in dezelfde periode;
• resultaatposten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet classificeren als operationele
activiteiten, maar als investerings- of financieringsactiviteiten.

Begrip geldmiddelen
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende
effecten. De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.
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Kengetallen geconsolideerd Maasvallei
		Boekjaar			

2012		

2011		

2010		

2009		

2008

		Aantal verhuureenheden									
		
Huurwoningen			

3.177		

3.122		

2.902		

2.822		

2.806

		
Eenheden in verzorgingstehuis			

30		

30		

136		

136		

136

		
Overige wooneenheden (onzellfstandig			

528		

508		

379		

367		

374

		
Woonwagens/standplaatsen			

16		

16		

18		

18		

18

		Totaal woongelegenheden			

3.751		

3.676		

3.435		

3.343		

3.334

											
		
Garages/parkeerplaatsen			

390		

335		

249		

197		

171

		
Winkel-/bedrijfsruimten			

16		

16		

11		

14		

12

		Totaal niet woongelegenheden			

406		

351		

260		

211		

183

163		

193

											
		In beheer			

47		

13		

150		

											
		Totaal aantal verhuureenheden (ongewogen)			

4.204		

4.040		

3.845		

3.717		

		Garages en Overig bezit wegingsfactor

0,2									

		Verhuureenheden in beheer

0,0									

3.710

		Totaal verhuureenheden (gewogen)			

3.845		

3.759		

3.496		

3.396		

3.380

		Totaal verhuureenheden (gewogen/gemiddeld)			

3.802		

3.627		

3.446		

3.388		

3.442

											
		Aantal woongelegenheden in aanbouw			

104		

154		

215 *

181 *

22

* inclusief 30 verpleegeenheden.
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Kengetallen geconsolideerd Maasvallei (vervolg)
		Boekjaar			

2012		

2011		

2010		

2009		

2008

		Balans en winst- en verliesrekening							
		Bedragen x ? 1.000											
		
Eigen vermogen			

88.890		

96.091		

63.799		

54.987		

58.941

		
Huren			

18.384		

16.832		

15.609		

15.116		

14.817

		
Vergoedingen			

1.519		

1.549		

1.417		

1.385		

1.454

		Jaarresultaat			

258		

- 3.567		

8.812		

- 3.954		

- 2.958

									
		Algemeen									
		Huurachterstand zittende huurders in % jaarhuur 			

0,79		

0,78		

0,66		

0,63		

0,72

		Huurderving in % jaarhuur			

1,21		

0,87		

0,89		

0,93		

0,58

23.380		

26.490		

18.514		

16.228		

3,07		

2,32		

2,99		

5,29		

4,68

		(rentabiliteit eigen vermogen)			

0,29		

- 3,71		

13,81		

- 7,19		

- 5,02

		Gemiddelde netto huur per verhuureenheid			

4.896		

4.681		

4.571		

4.503		

4.335

		Totale personeelsbezetting op fulltime basis			

42,8		

43,1		

42,8		

38,2		

35,9

3.094		

3.165		

3.304		

2.704		

2.176

		Solvabiliteit ( EV/TV x 100)			

33,0		

37,5		

27,4		

35,0		

40,7

		
Rentabiliteit totale vermogen			

2,63		

1,32		

6,07		

0,17		

0,80

		
Liquiditeit (current ratio)			

1,30		

0,84		

5,67		

0,59		

1,85

		
ABR per verhuureenheid			
		Renteresultaat uitgedrukt in een percentage van de reserves, egalisatierekeningen

17.124

		Jaarresultaat uitgedrukt in een percentage van het eigen vermogen

		Salarissen en sociale lasten (x ? 1.000)			

		Loan to Value (LTV)%			

68,06		

60,48		

86,28		

60,31		

57,79

		Interest coverage ratio (ICR)			

1,39		

1,17		

1,33		

1,78		

1,96

		Betaalde rente in % van lang vreemd vermogen (RVV)		

3,97		

4,61		

3,33		

4,60		

5,24

		Werkkapitaal (x ? 1.000)			

2.220		

- 1.261		

37.326		

- 3.232		

3.915

98.635		

25.560		

60.342		

		Interne financiering (x ? 1.000)			
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57.414
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Colofon
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