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Verantwoording

Wonen is een basisbehoefte van ieder mens. Een dak boven je

hoofd. Een voordeur om je achter terug te trekken. Een plek

waar je je thuis voelt, waar je jezelf kunt zijn. Thuis is waar je

hart ligt.

Een echt thuis is daarom meer dan een stapel stenen en een

dak, meer dan een eigen kamer of woning. Echt thuis ben je pas

in een woonomgeving waarin je ook werkelijk kunt zijn wie je

bent. Wonen is je thuisvoelen. Daarom stelt Woningstichting

Maasvallei Maastricht dit thema centraal in voorliggend jaar-

verslag over 2007.

Maasvallei streeft ernaar dat mensen goed en prettig wonen.

Vandaar dat de woningcorporatie het bevorderen van de leef-

baarheid ook als haar taak ziet. Daarnaast staat een hoge mate

van dienstverlening en inspelen op wensen van klanten hoog in

het vaandel. 

Bij zijn afscheid als directeur van Maasvallei selecteerde John

Lennertz 25 opmerkelijke panden in en om Maastricht. En of u

nu in de allereerste flat van Maastricht aan de randweg woont

of in een Rijksmonument in de binnenstad, het maakt niet uit

voor het thuisgevoel. Dat blijkt wel uit de lovende woorden van

de trotse bewoners van deze geselecteerde gebouwen. U leest

het in dit jaarverslag; Maasvallei maakt haar slogan waar:

Je voelt je thuis bij 
Maasvallei



Geachte lezer,

Er breken nieuwe tijden aan in volkshuisvestingsland. De al jaren aangekondigde aanval van de politiek op de vermogens van de

woningcorporaties heeft concrete vormen gekregen met aangezegde heffingen door het Rijk voor politieke uitgaven. Nu de verzelf-

standiging van de sector woningcorporaties als een succes mag worden gezien wil de politiek weer meer zeggenschap over de sector

hebben. 

De sector staat er financieel goed bij; reden voor het Rijk om instrumenten in te voeren waarbij de vermogens kunnen worden afgeroomd.

Het feit dat de sector harde toezeggingen heeft gedaan in het antwoord aan de samenleving en de inzet voor de zogenaamde 40 kracht-

wijken als gezamenlijke opgave heeft aangemerkt, wordt genegeerd.

De druk van Europa en de vastgoedwereld om te zorgen voor een gelijk speelveld heeft al geruime tijd subsidies en voorrangsposities

voor woningcorporaties doen verdwijnen. In contrast hiermee is nu de integrale heffing van vennootschapsbelasting dusdanig ingevoerd

dat er geen gelijke behandeling is met beleggers. Specifieke (voor de woningcorporaties nadelige) belastingwetgeving betekent het

op dat vlak doorslaan van de weegschaal naar de andere kant. De inzet als maatschappelijke ondernemers wordt daarbij uit het

oog verloren. Woningcorporaties stellen zich de vraag wat het aangemerkt worden als Toegelaten Instelling Volkshuisvesting nog als

voordeel met zich meebrengt als compensatie voor het werken onder een bijzonder regime in de vorm van het vaak beklemmende en

beperkende BBSH (Besluit Beheer Sociale Huursector). Dat deze vraag niet onder de categorie navelstaren mag worden gerangschikt

mag blijken uit de reacties van meerdere gezaghebbende partijen. Zo heeft de VROM-raad zware bedenkingen uitgesproken over

de integrale invoering van de vennootschapsbelasting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft onweerswolken voorspeld

voor de liquiditeitspositie van woningcorporaties. En dat in een woningmarktsituatie waarbij de krimp van de bevolking eindelijk

ook voor Limburg als feit wordt gezien. Dit betekent het naar beneden bijstellen van het bouwprogramma; het bouwprogramma

specifieker enten op de vraag; het in samenhang hiermee groter worden van de afzetrisico’s en een nog grotere noodzaak om ingrepen

te plegen in de bestaande voorraad. Neem daar nog eens bij dat de bouwkosten mede onder de druk van nieuwe eisen en regelgeving

fors zijn gestegen dan is vast te stellen dat er zeker van nieuwe tijden mag worden gesproken.

Over hoe Maasvallei in dat spectrum haar taakstelling in 2007 heeft waargemaakt wordt in dit jaarverslag uitvoerig verantwoording

afgelegd. Wanneer we die resultaten afzetten tegen de doelstellingen mag met tevredenheid worden teruggeblikt op 2007. Zowel

wat betreft de financiële resultaten, het vasthouden aan de hoge kwaliteitsstandaard van dienstverlening getoetst aan de normen

van KWH 
1
), het in het bijzonder werken voor de doelgroep van beleid, het beheer van de voorraad als de voortgang en resultaten

van de projecten. Overigens een terugblik op het laatste boekjaar van ondergetekende die na 19 jaar het stokje heeft overgedra-

gen aan zijn opvolger Ing. Frans Crijns. In de loop van die jaren is de werkorganisatie van Maasvallei steeds voorgehouden om de

opgaven, taakstellingen en uitdagingen zowel intern als extern, te toetsen aan de slogan:

Vandaar dat dit jaarverslag de titel ‘Wonen is je thuisvoelen’ heeft gekregen. Een titel die Maasvallei ook voor de toekomst wordt

meegegeven.

Wij hopen dat u dit verslag met plezier zult lezen en in de werkwijze van Maasvallei een link kunt leggen naar de titel van het verslag.

Uw eventuele reactie zien wij met belangstelling tegemoet.

J.M.H. Lennertz, 

Directeur - bestuurder.

1) Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector 

Voorwoord

Je voelt je thuis bij Maasvallei
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"Dit was de eliteflat, de eerste hoogbouwflat 

in Maastricht die zijn tijd ver vooruit was met 

warm water, een lift en centrale verwarming. 

Ik woon hier mooi en fijn want mijn flat is 

heel groot en ligt vlakbij de supermarkt en 

het centrum.”

Mathilde Boumans-Lecroix, Koningsplein



De gezamenlijke ambitie betreffen de volgende thema’s:

Wijk- en buurtaanpak

De woningcorporaties staan garant voor de noodzakelijke inves-

teringen in woningen en maatschappelijk vastgoed in 140 aan-

dachtswijken. Ze zetten hun organisatiekracht in voor de leef-

baarheid en zoeken hun partners actief op. Ze doen een aanbod

voor de realisatie van gemeentelijke woonvisies, en daarmee

krijgen ook de overige 800 wijken voldoende aandacht. Dit

omvat niet alleen de steden, maar geldt evenzeer voor de opga-

ve en investeringen op het platteland.

Betaalbaarheid

In afwachting van een beleidsvisie voor een evenwichtig woon-

beleid van het nieuwe Kabinet, maken de woningcorporaties

voor een interim-periode van twee jaar jaarlijks € 600 miljoen

vrij om de betaalbaarheid voor hun huurders te verbeteren.

Hiermee wordt een verhoging van het ISV budget mogelijk

gemaakt.

Energiebesparing

Woningcorporaties maken het mogelijk om het gasverbruik in

hun woningvoorraad met tenminste 20 procent te verminderen

in de komende tien jaar.

Bijzondere doelgroepen, kwetsbare mensen

Alle bijzondere doelgroepen die dat willen kunnen bij woning-

corporaties onderdak vinden.

Bouwproductie

Woningcorporaties investeren uit hun vermogen € 25 miljard,

waarvan € 6 miljard niet kan worden terugverdiend. Daarmee

bouwen ze de komende vier jaar 160.000 woningen.

Ondanks deze harde toezeggingen van de woningcorporatiesec-

tor is in 2007 gebleken dat geen akkoord kon worden bereikt

met de minister van WWI tenzij werd toegestaan dat er forse en

grotendeels voor niet met duidelijke bestemming aangegeven

claims op de vermogens van de woningcorporaties worden

gedaan. De woningcorporaties werden in 2007 immers gecon-

fronteerd met het heffingen ten behoeve van de zogenoemde

krachtwijken en anderzijds met de invoering van integrale hef-

fing van vennootschapsbelasting. Voorwaar geen aantrekkelijk

Missie

Onze missie: Maasvallei wil een vooraanstaande, vernieuwende,

financieel gezonde en lokaal verankerde corporatie zijn, met

passie voor haar vak en vanuit de menselijke maat met een

grote betrokkenheid met de buurten waar haar bezit is gelegen.

Maasvallei voelt zich verantwoordelijk voor het met relatief hoge

kwaliteit in stand houden en realiseren van huisvesting voor hen

die dat op eigen kracht niet kunnen. Daarnaast beogen we een

bredere klantenkring te bedienen, zowel in de huur- als in de

koopsector. In onze manier van werken is maatwerk en betrouw-

baarheid te herkennen naast resultaatgerichtheid. Een hoge

mate van dienstverlening en inspelen op de (nieuwe) wensen

van de klanten geldt daarbij ook als uitgangspunt.

Met verwijzing naar onze slogan ‘je voelt je thuis bij Maasvallei’

is ons streven dat mensen goed en prettig wonen. In het ver-

lengde hiervan worden ook activiteiten ter bevordering van de

leefbaarheid in onze buurten als taak gezien naast een extra

inspanning voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen en

kwetsbare mensen. Investeren in maatschappelijk vastgoed

wordt hiervan ook als onderdeel gezien.

Maasvallei zoekt daarvoor actief naar samenwerking met der-

den, met name met partners in welzijn en zorg, maar uiteraard

ook met de gemeente en collega-corporaties. 

Als bijdrage aan het ontlasten van het milieu krijgt het terug-

dringen van energiegebruik in woningen extra aandacht waar-

mee tevens een beperking van de woonlasten wordt bereikt.

Antwoord aan de samenleving

Naar aanleiding van de discussie over het functioneren van de

woningcorporaties en met name de groeiende stroom vragen die

de overheid richting de woningcorporaties stelt over het handelen

danwel het nalaten van handelen ter realisering van meer maat-

schappelijk rendement, is in het vorige jaarverslag melding

gedaan van het ‘Antwoord aan de samenleving’. Een door de

gehele woningcorporatiesector gedragen antwoord welk door de

leden van de koepelorganisatie Aedes is vastgesteld tijdens een

speciaal daarvoor gehouden congres. Met dit gezamenlijk ant-

woord ligt er een zeer omvangrijk bod dat als uitgangspunt werd

gehanteerd in de onderhandelingsgesprekken met minister

Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie.
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uitgangspunt om met het Rijk overeenkomsten aan te gaan in

de vorm van een gezamenlijk akkoord.

Vervolgens is gebleken dat er feitelijk geen sprake was van het

nastreven van een akkoord maar van het opleggen van financi-

ële claims. Minister Vogelaar heeft immers inmiddels besloten

om € 75 miljoen te heffen bij de woningcorporaties ten behoe-

ve van ‘haar’ krachtwijken. De toezegging dat de woningcorpo-

raties bereid zijn om de hiermee overeenkomende investeringen

(2,5 miljard) in die wijken te plegen en de daaruit voortvloeien-

de onrendabele toppen ter hoogte van de genoemde € 75 mil-

joen voor hun rekening te nemen, was onvoldoende.

Daarnaast is in 2007 gebleken dat met het Rijk gesloten con-

venanten van weinig waarde zijn.

Begin 2007 werd nog met veel genoegen bij de belastingdienst

en de woningcorporatiesector vastgesteld dat het traject van de

nieuwe regelgeving voor woningcorporaties en de relatie met de

overheid in het kader van de fiscalisering een concrete invulling

had gekregen in de vorm van een Vaststellingsovereenkomst

(VSO). Het Ministerie van Financiën had in intensieve samen-

werking met Aedes een convenant uitgewerkt waarin met prak-

tische regels vast ligt op welke wijze met de vpb-plicht wordt

omgegaan. Deze praktische regels zijn vastgelegd in een unieke

vaststellingsovereenkomst (VSO) die aan alle woningcorporaties

is voorgelegd. 

De betreffende VSO is door Maasvallei ondertekend en het daar-

voor te kiezen model is aan de belastingdienst kenbaar gemaakt

en door deze bevestigd.

Eind november 2007 viel echter bij de woningcorporaties en

dus ook bij Maasvallei de brief van de belastingdienst in de bus

waarmee het convenant eenzijdig werd opgezegd in verband

met de invoering van integrale heffing van vennootschapsbelas-

ting voor woningcorporaties.

Het kan niet anders zijn

dat het antwoord van de

woningcorporatiesector

aan de samenleving hier-

mee in het gedrang komt.

Ook de VROM-raad zet in

dit kader in zijn advies

aan de Minister van WWI

serieuze vraagtekens bij

de integrale vennoot-

schapsbelasting voor

woningcorporaties, omdat

deze ervoor zorgt dat geld
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uit de woonsector naar de algemene middelen stroomt. Er is

dan sprake van afroming van activering. Daarnaast kan de nieu-

we belasting gevolgen hebben voor de concurrentieverhoudin-

gen tussen sociale en particuliere verhuurders. 

Voor commerciële activiteiten moet er een gelijk speelveld zijn

tussen marktpartijen en woningcorporaties terwijl het bij maat-

schappelijke activiteiten juist wenselijk is dat het investerings-

gedrag van woningcorporaties niet wordt ontmoedigd.

In hoofdstuk 8 Financiële zaken wordt hier voor Maasvallei ver-

der op ingegaan. Berekend is dat de gevolgen van de twee

bovengenoemde maatregelen van het Rijk voor Maasvallei voor

de komende 10 jaar een extra last van € 6,8 miljoen (exclusief

renteverlies door de heffing) betekenen. 

Dit kan niet zonder dat dit ook consequenties heeft voor de

inzet van Maasvallei in de wijken waar haar bezit ligt en de

daarvoor geplande projecten.

Krimp van de bevolking respectievelijk de
ontwikkeling van de stad

Bouwen, bouwen, bouwen. Zo luidde jarenlang het adagium van

politici, bestuurders en woningcorporaties. Maar zo simpel ligt

het niet meer. Ook in Limburg groeit de bevolking niet meer. Er

is zelfs sprake van krimp en uit een recent onderzoek van Etil

blijkt dat deze krimp voorlopig alleen maar zal toenemen. Op

basis van dit rapport zijn onderstaande prognosecijfer voor de

gemeente Maastricht gepresenteerd.

2008 2015

Aantal inwoners 118.000 113.000

Aantal huishoudens 61.250 60.000

Gemiddelde huishoudgrootte 1,93 1,89

Percentage 65 + ers 17,5% 20,5%

Hoewel uiteraard de vergrijzing een bijdrage levert aan de krimp

van de bevolking is de onderscheidende factor van de krimp

toch het jaarlijkse vertrekoverschot. Dit blijkt ook uit het feit dat

in het verslagjaar voor het 4e jaar op rij sprake is van en sterk

negatief migratiesaldo.

Welke lering moet hieruit worden getrokken?

De feiten dienen als nieuw uitgangspunt genomen te worden.

Bestrijden van de uitkomsten heeft geen zin. Maastricht zal

nadrukkelijker moeten inzetten op het profileren van Maastricht

als woonstad. Storende elementen welke afbreuk doen aan de

woonkwaliteit van de stad zullen, ondanks de economische

belangen hiervan, geweerd moeten worden. Het bouwprogram-



ma moet lager en specifieker gericht op de woningvraag waar-

van in Maastricht te weinig aanbod is. Hoogwaardige woningen,

zowel grondgebonden met ruime kavels als gestapeld met aan-

vullende voorzieningen, en met name in de duurdere huur- en

koopsector. Daarbij dient ook veel aandacht aan de levensloop-

bestendigheid en de veiligheid van en rondom die woningen

besteed te worden.

Met het voorzien in deze kwaliteitsvraag wordt de stad aantrek-

kelijk gemaakt voor hoger opgeleiden en midden- en hogere

inkomens. Bovendien wordt hiermee ingespeeld op de woning-

vraag van de ‘creatieve klasse’, die volgens de huidige inzichten

zo belangrijk zijn voor de economische ontwikkeling van de

stad. 

Dit betekent ook dat er geen gevecht voor het behoud van het

aantal inwoners (bewonerskannibalisme) tussen de gemeentes

in de regio Maastricht moet plaatsvinden. Met een aantrekkelij-

ke regio is ook de stad Maastricht gediend.

Daarnaast moet er nog meer nadruk komen op het vernieuwen

van de kwaliteit van de bestaande voorraad. De herstructurering

van zwakke wijken wordt nog belangrijker.

Voor de woningcorporaties betekent dit dat intensief overleg met

de gemeente moet worden gevoerd ter vaststelling van de nieu-

we stedelijke programmering. En bij het beschouwen van de

woningmarkt zal veel meer gekeken moeten worden wat het

effect is van het toevoegen van de betreffende (geplande)

woningen. Daarbij mag het op de markt brengen van tussenvor-

men tussen huur en koop ook meer aandacht krijgen.

Voor de woningcorporaties betekent deze ontwikkeling ook vin-

ger aan de pols voor het kunnen blijven bedienen van de doel-

groep van beleid (besteedbaar inkomen tot € 33.000,-). Vooral

ook omdat op het vlak van de herstructurering in Maastricht

sprake zal zijn van sloop van een groot aantal goedkope woningen.

Daarom is het nieuwbouwprogramma van Maasvallei erop geënt

dat ca. 45% van de nieuwe woningen qua huurprijs of koopprijs

(kortingsregeling) bereikbaar zijn voor deze doelgroep van

beleid. De nieuwbouwopgave die Maasvallei zich tot taak heeft

gesteld kan omvangrijk worden genoemd. Dit programma lijkt

haaks te staan op de bevolkingsafname die in Zuid Limburg

wordt voorzien. Toch moet nieuwbouw worden gerealiseerd. De

voorraad moet immers worden aangepast aan veranderingen in

bevolkingssamenstelling (senioren, starters) Het bouwen van

seniorenwoningen blijkt daarvoor een goed middel te zijn. Aan

de ene kant van de verhuisstroom worden ouderen geholpen aan

passende huisvesting, terwijl aan de andere kant van die stroom

starters worden geholpen met de vrijkomende bestaande wonin-

gen. De ervaringen van het project Witte Boerderij hebben dat

effect bevestigd. Zo kan er bijvoorbeeld ook van uitgegaan wor-

den dat de kleinere woningen graag door studenten bewoond

worden en dat daarmee ook de wens van studenten om naar

zelfstandige huisvesting te verhuizen ingevuld kan worden.

Toevoeging van onzelfstandige studenteneenheden is dus niet

meer gewenst. Het bouwprogramma van Maasvallei is overigens

ook voor een groot deel bedoeld als vervanging van bestaande te

slopen woningen.

De afspraken met de gemeente Maastricht

Op verschillende fronten zijn in het verslagjaar met de gemeen-

te Maastricht weer afspraken voor de toekomst gemaakt. De

belangrijkste hiervan zijn vastgelegd in verschillende convenan-

ten. Daarnaast worden al jaren concrete prestatieafspraken

gemaakt tussen de woningcorporaties en de gemeente

Maastricht. Jaarlijks worden die geëvalueerd en voor de volgen-

de periode geüpdatet. De laatste prestatieafspraken kennen een

termijn t/m 2010.

Convenanten

In het verslagjaar zijn meerdere convenanten tussen de

gemeente en de woningcorporaties ondertekend.

Zo is er het convenant dat is opgesteld in het kader van de aan-

pak van 4 wijken die door het ministerie WWI gezamenlijk als

één krachtwijk is aangemerkt. Het betreffen de wijken Witte

Vrouwenveld, Wijckerpoort, Nazareth en Limmel. 

Hiervoor worden actieplannen uitgewerkt met bijbehorende

investeringsgaranties welke ook door de woningcorporaties wor-
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den gegeven. Voor de vitalisering van deze wijken moet veel

gebeuren en aangezien deze buurten in het projectgebied van

de toekomstige A2 tunnel liggen, ligt hier een grote kans om in

samenhang met die ontwikkeling een flinke kwaliteitsslag te

maken. De woningcorporaties hebben dat als harde voorwaarde

aan de gemeente meegegeven en verlangd dat bij de keuze van

het consortium dat de A2 tunnel gaat realiseren als kwaliteits-

maatstaf zal gelden dat de gepresenteerde plannen op de ont-

wikkeling van genoemde wijken zijn afgestemd. Reden dus om

hiervoor ook een convenant te sluiten welke onderdeel is gaan

uitmaken van het convenant met Rijkswaterstaat.

Bij de ondertekening van de betreffende convenanten was

inmiddels bekend dat er van een akkoord tussen de koepel-

organisatie Aedes en minister Vogelaar van WWI geen sprake

zou kunnen zijn. Ook de invoering van de integrale heffing van

vennootschapsbelasting was al aangekondigd. Toch hebben de

Maastrichtse woningcorporaties de harde toezeggingen gedaan

in het belang van de vitalisering van genoemde buurten.

Hoewel nagenoeg geen woningen in die wijken is Maasvallei

vanuit het solidariteitsprincipe mede ondertekenaar van de con-

venanten en dus ook aanspreekbaar voor overeenkomende

investeringen met bijbehorende onrendabele toppen.

Vanuit het principe investeren niet doneren zijn door al concre-

te voorstellen geaccepteerd waarbij Maasvallei zich verplicht

heeft maatschappelijk vastgoed te realiseren.

Met enige vrees wordt door Maasvallei naar de toekomst geke-

ken met de vraag of de claims van het Rijk in de vorm van hef-

fingen door minister Vogelaar en de vennootschapsbelasting een

ondergraving van die toezeggingen zal brengen. Een vrees die

ook is uitgesproken door de directeur van het Waarborgfonds

Sociale Woningbouw (WSW) welk orgaan voor de borging van de

leningen van woningcorporaties tekent. De liquiditeitspositie

van woningcorporaties komt onder druk te staan. Oorzaken: het

inflatievolgend huurbeleid, de onrendabele investeringen, de

effecten van de 250 miljoen extra per jaar als heffing voor de

krachtwijken, plus de 500 miljoen vennootschapsbelastingen

en de bijdrage van de sector aan energiebesparende maatrege-

len. Het WSW heeft berekend dat daardoor het aantal woning-

corporaties dat nauwlettend in het vizier moet worden gehouden

verdubbeld. Voor het WSW reden om bij het ministerie VROM

aan de bel te trekken.

Naast de aanpak van de vier krachtwijken heeft Maastricht voor

nog twee wijken buurtontwikkelingsplannen in uitwerking geno-

men. Hiervoor zijn ook de convenanten met de woningcorpora-

ties ondertekend. Het betreffen de wijken Mariaberg en

Pottenberg. In Pottenberg heeft Maasvallei geen woningen. Voor

Mariaberg heeft Maasvallei al veel inspanningen verricht door

vooruitlopend op het buurtontwikkelingsplan de vernieuwing

van de buurt Trichterveld op een unieke wijze ter hand te

nemen. Verderop in dit verslag wordt hierover nader gerappor-

teerd. 

Prestatieafspraken

Voor de periode 2000–2010 heeft de gemeente met de woning-

corporaties afspraken gemaakt en vastgelegd in een convenant.

Eind 2005 werd dit convenant tussentijds geëvalueerd. En op

basis hiervan worden jaarlijks de prestatieafspraken getoetst en

waar nodig bijgesteld.

Kijkend naar de feitelijke fysieke resultaten is te constateren

dat op stedelijk niveau de gerealiseerde nieuwbouw aanzienlijk

minder is dan opgenomen in de met de woningcorporaties

gemaakte prestatieafspraken voor 2007. De oorzaak hiervoor is

overwegend te wijten aan procedurele aspecten (vertragingen

door ingediende zienswijzen, bezwaren en beroepsprocedures).

Van de sloopafspraak is op stedelijk niveau 92% gerealiseerd en

van het afgesproken aantal te verbeteren woningen 87%. Ook

het aantal verkochte woningen ligt redelijk n de lijn van de

gemaakte prestatieafspraken.
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Verder zijn met de gemeente nog algemene afspraken gemaakt

op onder meer de volgende onderdelen: 

• De voortgang van uitwerking c.q. uitvoering van de buurtplan-

nen. Dit op basis van de in 2007 vastgestelde stadsdeelpro-

gramma’s. In samenhang hiermee zijn nieuwe afspraken

gemaakt over o.m. buurtbudgetten en buurtagenda’s en is de 

positie van de buurtkaders verder uitgewerkt.

• De verdere uitvoering van het in 2007 ondertekende

Wijkactieplan Maastricht Noord-Oost (Krachtwijken) en de

voorbereiding daarvoor van twee Buurtontwikkelingsplannen

(Limmel/Nazareth en Wittevrouwenveld/Wyckerpoort) in af-

stemming met de plannen van de ondertunneling van de A2.

• Het uitvoering geven aan de kwantitatieve afspraken ten aan-

zien van de realisering van voldoende zorgwoningen overeen-

komstig de uitvoeringsprogramma’s van de Koploperspilot

Zuid Limburg en het Regionaal Uitvoeringsprogramma

Wonen, Welzijn en Zorg Maastricht en Mergelland.

• De uitwerking van de gewenste beleidsinvulling van de nieu-

we wet WMO.

• De realisering van nieuwe woonwagenlocaties in relatie met

de afbouw van woonwagencentrum Vinkenslag en in samen-

hang hiermee vaststellen van beleidsmatige uitgangspunten

gericht op de verdere normalisatie van de huisvesting van

woonwagenbewoners.

• De herhuisvesting van bewoners van te slopen woningen in

het kader van herstructurering en de daarmee samenhangen-

de monitoring van de ontwikkeling va de sociale kwaliteit.

• De afstemming van de beleidsontwikkelingen rondom duur-

zaam bouwen en energiebesparing en in relatie hiermee con-

crete afspraken maken omtrent ieders verantwoordelijkheid

en inzet.

• Het aanwenden van gelden uit het leefbaarheid waarbij € 2

miljoen beschikbaar is voor de achterblijvende buurtontwik-

keling in de wijken Pottenberg en Mariaberg en met de reste-

rende € 2,6 miljoen bestemming te zoeken in het kader van

de buurtactieplannen van de overige buurten.

• De verdere vertaling van het RIGO onderzoek inzake de

benodigde ijzeren voorraad voor de doelgroep van beleid in

nieuw huurbeleid en woonruimteverdelingsbeleid alsmede de

relatie met de stedelijke programmering woningbouw.

• Het in beeld brengen van de mate van woonfraude/illegale

bewoning binnen de Maastrichtse woningvoorraad van de

woningcorporaties alsmede de positie van allochtone huis-

houdens.
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Hoofdstuk 1
Ontwikkelingen

Realisatie versus prestatieafspraken gemeente - woningcorporaties voor 2007

Nieuwbouw Nieuwbouw Nieuwbouw Nieuwbouw Waarvan Te slopen Te verbeteren Te verkopen

betaalbare dure huur koop koop zorg- woningen woningen woningen

huur < € 500 > € 500 < € 235.000 > € 235.000 woningen 

Afspraak 145 27 133 30 18 169 576 115

Realisatie 93 50 24 3 0 156 501 84

Aandeel realisatie door Maasvallei

Afspraak 0 8 24 0 0 8 188 0

Realisatie 0 8 24 0 0 8 188 0

Prestatieafspraken woningcorporaties - gemeente voor de periode 2008-2010
Nieuwbouw huur Nieuwbouw koop 

Doelgroep Dure Koop Koop Waarvan Te slopen Te verbeteren Te verkopen

betaalbare huur < € 235.000 > € 235.000 zorgwoningen woningen woningen woningen

huur

1013 499 808 652 361 874 1019 554

1512 1460

Waarvan te realiseren door Maasvallei

24 294 10 79 209 142 69 26

318 89

Het bijgestelde programma van de woningcorporaties in de prestatieafspraken voor de periode 2008-2010 ziet er nu als volgt uit:

In onderstaande tabel is de realisatie in 2007 vergeleken met de prestatieafspraak. Daarbij is ook aangegeven welk aandeel in de

afspraken en de realisatie door Maasvallei is ingevuld.



Ontwikkelingen in het kader van de onder-
tunneling van de A2

Een zeer belangrijke ontwikkeling in Maastricht is de ondertun-

neling van de A2 traverse. Hiervoor werd al vermeld dat dit ook

kansen biedt voor de naastliggende wijken.

Voor Maasvallei heeft die ontwikkeling consequenties voor een

gebouw met bijzondere waarde van bouwhistorie en architec-

tuur. De eerste ‘gemeenteflat’ van Maastricht zal, hoewel er nog

een zeer kleine kans op behoud is, voor het tracé van de onder-

tunneling moeten wijken met name door de verbreding van 2 x

2 wegstroken naar 2 x 3 wegstroken. 

In het verslagjaar zijn reeds meerdere bewoners met gebruikma-

king van het sociaal plan voor herstructurering verhuisd. De vrij-

gekomen flats zijn tijdelijk in gebruik gegeven voor de huisves-

ting van studenten.

Ook kan de ondertunneling kansen bieden om de waarden van

de oude landgoederenzone meer in ere te herstellen door deze

weer meer met elkaar in verbinding te stellen en toegankelijker

voor het publiek te maken. Aangezien het kantoor van

Maasvallei in deze landgoederenzone is gelegen en deze grenst

aan de wijk Amby waar Maasvallei veel bezit heeft, is het van

belang dat bij deze plannen de nodige inbreng kan worden gele-

verd. Met de gemeente Maastricht zijn hierover afspraken

gemaakt.

Maasvallei heeft zitting in de stuurgroep van het A2 project en

kan daarmee de gevolgen voor haar bezit en de buurten waar

haar bezit is gelegen nauwlettend volgen. 
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“Dit is een ideaal huis, gelijkvloers, met een 

mooie tuin en een ruime oprit. Ik hou van de 

weidsheid van de wijk, het groen. 

Zo’n locatie vind je nergens anders. 

Ik hoop hier nog heel lang te wonen.”

Anna Vandewall, Javastraat Trichterveld



Commissarissen. Voor de samenstelling en verantwoording hier-

van wordt verwezen naar hoofdstuk 10. Verslag van de Raad van

Commissarissen. Maasvallei heeft een aantal verbindingen.

Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 9. Verbindingen.

Het bestuur van Maasvallei en de verbindingen werd in het ver-

slagjaar gevormd door de directeur-bestuurder de heer J.M.H.

Lennertz, geboren 20-02-1947. Hij is sinds 1989 directeur van

Maasvallei en vanaf 2003, na de wijziging in een twee-lagen-

structuur, directeur-bestuurder. In afwijking van de Governance

Code Woningcorporaties is aan die benoeming geen maximale

termijn verbonden. De honorering en arbeidsvoorwaarden zijn in

overeenstemming met en valt binnen de grenzen van honorering

van het advies van de Aedescommissie Arbeidsvoorwaarden

Statutair Directeur Woningcorporaties (Commissie Izeboud).

Het functioneren van het bestuur wordt jaarlijks, zo ook in het

verslagjaar, door de Raad van Commissarissen beoordeeld.

De werkorganisatie

Maasvallei is een middelgrote woningcorporatie met een profes-

sionele organisatie. 

De werkorganisatie is te typeren als een klant- en marktgericht.

Continue wordt bewaakt of de bijbehorende dienstverlening ook

daadwerkelijk gegeven wordt. Naast de resultaatgerichtheid

geldt het leveren van maatwerk als bedrijfsdoel.

Zowel de interne als de externe processen krijgen vanuit de

klantgerichtheid aandacht. Met interne processen en het voort-

durend uitzetten van verschillende enquêtes, wordt de klant-

tevredenheid getoetst. In de praktijk is te merken dat de huur-

ders, wellicht ook door deze aanpak, een steeds hoger verwach-

tingspatroon van de geleverde kwaliteit en service krijgen.

Bij de snelheid van handelen en het leveren van de gewenste

kwaliteit is Maasvallei daarom ook attent op de prestaties van

bedrijven welke in opdracht van Maasvallei werkzaamheden uit-

voeren. 

Door gerichte bewaking en aftersales wordt hier sturing aan

gegeven. Bij de keuze van bedrijven waaraan opdrachten wor-

den verstrekt geldt het werken volgens de gestelde kwaliteits-

normen voor correcte en snelle dienstverlening als zware maat-

staf.

Profiel

Maasvallei heeft in Maastricht een bijzonder profiel. Dat heeft

alles te maken met de aard en de locatie van het bezit en de

daarmee samenhangende historie. De woningen liggen voorna-

melijk in de wijken die in het verleden zelfstandige dorpen

waren. Door de annexatie van deze dorpen met de gemeente

Maastricht werd Maasvallei een stedelijke woningcorporatie.

Vervolgens werd door de stadsvernieuwing een aanzienlijk aan-

tal woningen in de binnenstad gerealiseerd. In het groeiproces

dat Maasvallei doormaakte werden ook relatief veel studenten-

eenheden aan het bezit toegevoegd. En door de fusie met het

Gemeentelijk Woningbedrijf verkreeg Maasvallei een fors aantal

mooie monumenten in de stad en enkele bijzondere woning-

complexen in fraaie groene buitenwijken.

Het bezit van Maasvallei is overigens zeer breed geschakeerd.

Naast de reguliere woningen bestaat dit uit een theatertje, een

kloostertje, gezondheidscentrum, woonzorgcomplexen, focus

woningen, woonwagenstandplaatsen, begeleid wonen com-

plexen en winkels. Daarnaast voert Maasvallei het beheer van

bezit van een tweetal beleggers en vervult de bestuurdersfunc-

tie voor tien Verenigingen van Eigenaars.

De bestuurlijke organisatie

Maasvallei kent een tweelagenstructuur waardoor de scheiding

van intern toezicht en bestuur is aangebracht. Het interne toe-

zicht wordt bij Maasvallei uitgeoefend door de Raad van

2.Organisatie
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Door het beperkt aantal wijken in Maastricht waar Maasvallei

bezit heeft en het feit dat Maasvallei ondanks de geringere

schaalgrootte toch in enkele van die wijken de grootste verhuur-

der is, wordt hiermee een grote betrokkenheid nagestreefd.

Tevens is er door de schaalgrootte van Maasvallei nog sprake

van de menselijke maat. De bewoners kennen de mensen van

Maasvallei en uit veel reacties is te merken dat er sprake is van

een groot vertrouwen in Maasvallei. Dit vertrouwen mag niet

beschaamd worden en daarom worden organisatorische zaken

en de dienstverlening op vele fronten

jaarlijks aan de strenge normen

van het KWH-Huurlabel ge-

toetst.

De organisatie is ingericht vol-

gens het zogenaamde Woon-

dienstenmodel. Daarvoor zijn

alle functies die in actie moeten

komen om antwoord te geven op vra-

gen of activiteiten die vanuit de behoeftes van de klant kunnen

komen, in een afdeling bijeengebracht. Binnen deze afdeling

Woondiensten is een Servicecentrum ingericht. Met gebruikma-

king van geavanceerde communicatiemiddelen kunnen hier alle

vragen van klanten worden ontvangen en de nodige activiteiten

aangestuurd. Ook de eigen medewerkers onderhoud en flat- en

wijkbeheer worden van hieruit op een directe en snelle manier

ingezet als reactie op verzoeken van bewoners.

Met directe klantencontacten en persoonlijke benadering wordt

een hoge servicegraad bereikt zodat onze slogan ‘je voelt je

thuis bij Maasvallei’ ook daadwerkelijk door onze huurders

wordt onderschreven. Een voordeel van de schaalgrootte van

Maasvallei wordt hiermee ten volle benut.

Niet alleen bij de frontoffice activiteiten is er sprake van een

markt- en klantgerichte aanpak. Ook bij de werkzaamheden

vanuit het beheer van gebouwen, de ontwikkeling van nieuw-

bouw- en herstructureringsprojecten worden de bewoners in een

zo vroeg mogelijke fase bij het proces betrokken. Bij de nieuw-

bouw is het voor Maasvallei een gewone zaak de aanstaande

bewoners voor en tijdens de bouw erbij te betrekken zodat zij

hun eigen keuzes, soms voor wat betreft de indeling maar altijd

voor wat betreft de inrichting, kunnen maken.

Die werkzaamheden vanuit het beheer van de gebouwen en de

ontwikkeling en uitwerking van projecten in bestaande bouw en

nieuwbouw, zijn ondergebracht in de afdeling Vastgoedbeheer. 

Hoewel het onderhoud aan de woning vaak de aanleiding is om

werkzaamheden op te starten wordt ook bij de planmatige werk-

zaamheden ingespeeld op de in de toekomst te verwachten

wensen c.q. eisen aan nieuwe kwaliteiten. Daar waar problemen

in de toekomst worden verwacht wordt de keuze gemaakt uit het

upgraden of aanpassen voor een andere doelgroep danwel sloop

met vervangende nieuwbouw. Vanuit een zeer gedetailleerd uit-

gewerkt plan voor het strategisch voorraadbeheer worden hier-

voor de keuzes gemaakt.

Binnen de afdeling Financieel beheer worden de financiële

administraties, de financiële verslaglegging, de meerjarenprog-

noses, de treasury, de informatisering en automatisering ver-

zorgd.

Vanuit de afdeling Beleidsontwikkeling en onderzoek vindt de

coördinatie plaats van de beleidszaken, te verrichten onderzoek,

innovaties en verkoop. Hieronder is ook begrepen de coördina-

tie van het strategisch voorraadbeheer. 

Tot slot zijn er de stafafdelingen Algemene Zaken, waarbinnen

ook kwaliteitsmanagement is ondergebracht, en Secretariaat.

De professionaliteit van de werknemers is een vast item bij de

beoordelingsgesprekken met de medewerkers. Daarbij komt ook

de opleidingsbehoefte c.q. noodzaak aan de orde. In de begro-

ting is rekening gehouden met een opleidingsbudget 1,6% van

de het totaal aan bruto salarissen.

1) Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector 

Hoofdstuk 2
Organisatie
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Het Management Team bestond in 2007 uit:

Directeur - bestuurder de heer J.M.H. Lennertz

Beleidsontwikkeling en onderzoek de heer A.P.J.C. Janssen

Vastgoed beheer de heer H.J. van den Berg

Financieel beheer de heer H.F. Hendrikx

Woondiensten de heer A.J.J. Linders

Organogram

Managementteam 

Verdeling: Medewerk(st)ers Uitzendkrachten Totaal

fulltime parttime fulltime parttime

Mannen 21 2 0 0 23

Vrouwen 3 14 0 0 17

Totaal 24 16 0 0 40

Samenstelling personeelsbestand per ultimo

16

Directeur

Afdeling Beleidsontw. Secretariaat

Algemene Zaken

Afdeling Vastgoedbeheer Afdeling Financ.beheer Afdeling Woondiensten

Rayonteams
A, B en C

Ondersteuning

Servicecentrum

Onderhoudsdienst
Wijkbeheer

Planning & Control 
Treasury en Verslagl.

Automatisering en
Adm. diensten derden

Administraties

Projecten en planmatig
beheer

Bedrijfsbureau



Personeelsbestand en -verloop

Het personeelsbestand ligt onder het bedrijfsgemiddelde in de vergelijkbare grootteklasse van de woningcorporatiesector.

Per 31 december 2006 waren in totaal 43 medewerk(st)ers in dienst van Maasvallei.

De verdeling over afdelingen is als volgt:

Afdeling aantal medewerk(st)ers

Directie:

- Directeur-bestuurder 1

- Secretariaat 2 (2x parttime)

Algemene zaken:

- Manager 1

- Huishoudelijke zaken en archief 2 (1x parttime)

Beleidsontwikkeling en onderzoek:

- Hoofd 1

Woondiensten:

- Hoofd 1

- 3 rayonteams + ondersteuning 7 (3x parttime)

- Service centrum + aansturing vaklieden/wijkbeheer 7 (4x parttime)

- Vaklieden onderhoud 1

- Wijkbeheer en huismeester 4 (2x parttime)

Financieel beheer:

- Hoofd 1

- Bedrijfsadministratie en subadministraties 5 (3x parttime)

Vastgoed beheer:

- Hoofd 1

- Projecten en planmatig beheer 5

- Bedrijfsbureau 1

___

Totaal 40

===

Hoofdstuk 2
Organisatie
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De totale formatie (inclusief detachering van Stichting Phoenix)

bestond per ultimo 2007 uit 32,7 fulltime eenheden (fte’s) als

volgt verdeeld: 23 mannen voor 22,1 fte’s en 17 vrouwen voor

10,6 fte’s. Van het totale personeelsbestand was 3,1 fte’s inge-

vuld door medewerkers voor het verrichten van wijkbeheerder en

huismeesterstaken. De onderhoudsdienst was per ultimo terug-

gebracht tot 1 fte. In het verslagjaar is de onderhoudsdienst

nagenoeg opgeheven. De resterende onderhoudsmedewerker

wordt thans grotendeels ingezet voor de laatste technische toets

bij de oplevering van mutatiewoningen.

Voor het opvangen van ouderschapsverlof, piekperioden en ver-

vanging wegens langdurige ziekte zijn in totaal 630 uren aan

uitzendkrachten ingehuurd. Op jaarbasis komt de totale tijdelij-

ke vervangingsformatie overeen met 0,3 fte.
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Stageplaats

In het verslagjaar hebben 2 stagiaires een stageplaats bij

Maasvallei kunnen invullen. Een student van de Universiteit van

Maastricht heeft de opdracht om bestaande en nieuwe structu-

ren voor bewonersparticipatie ingevuld met een uitgebreid

onderzoek en afrondende rapportage. Een MTS student van het

Leeuwenborg College heeft

zijn stageplaats bij de afde-

ling Vastgoedbeheer met

goed gevolg ingevuld. 

Met als doel door het reali-

seren van zoveel mogelijk

opleidingsplaatsen, de in-

stroom in het brede veld

van de bouw en het vak-

manschap van bouwwerk-

nemers te bevorderen en te

behouden, is het convenant

‘Bouwen aan vakman-

schap-2’ mee ondertekend.

De deelnemende partijen aan dit convenant zijn gemeenten,

woningcorporaties, opleidingsinstituten en vakorganisaties.

Ondernemingsraad

In het verslagjaar heeft de directeur-bestuurder regelmatig over-

leg gevoerd met de OR. De belangrijkste onderwerpen waren:

• Taak van de OR in kader van benoeming nieuwe directeur-

bestuurder.

• Interne terugkoppeling van OR richting medewerkers.

• Opheffing eigen onderhoudsdienst.

• Aanschaffen energiezuinige leaseauto’s als pool voor alle

medewerkers t.b.v. werkzaamheden buiten kantoor.

• Informatieverstrekking over bestuursbesluiten en RVC verga-

deringen.

• Ontwikkelingen in corporatieland betreffende de fiscalisering

Diensttijdklassen medewerkers Leeftijdsklassen medewerkers

18

In onderstaande grafieken zijn de verdeling van de dienstjaren en de spreiding van de leeftijdsopbouw van de medewerk(st)ers

weergegeven.

Voorzitter de heer L. Meijers
Secretaris de heer B. Christiaans
Lid de heer P. Houben

Samenstelling van per ultimo 2007



en de bijbehorende oprichting van nevenstructuren.

• Antwoord van de corporatiesector aan de samenleving en de

taak van Maasvallei hierin in relatie tot de opgaven in de wij-

ken de aangemerkt zijn als zogenaamde krachtwijken.

• Jaarlijks activiteitenplan.

• Concept ondernemingsplan.

Met een afvaardiging van de Raad van Commissarissen voert de

OR jaarlijks ook een gesprek over de algemene gang van zaken

en het beleid bij Maasvallei. Een lid van deze Raad van

Commissarissen is benoemd op voordracht van de OR.

Bedrijfsgezondheidszorg/ARBO

Ook in 2007 is weer regelmatig overleg gevoerd met de

Arbodienst. Het betrof voornamelijk afspraken over specifieke

ziekteverzuimbegeleiding. Het opgestelde arboplan wordt jaar-

lijks op actualisering en te verrichten veiligheidsmaatregelen

getoetst. Door de bedrijfshulpverleningsgroep zijn de nodige

herhalingscursussen gevolgd.

2004 2005 2006        2007

Het aantal ziekmeldingen bedroeg 37 55 66 77

Gemiddeld aantal ziektemeldingen per medewerker 1,0 1,3 1,6 2,0

Ziektepercentage van aantal werkbare uren 4,9 4,6 6,6 7,4

Ziektepercentage exclusief zwangerschapverlof 4,9 4,6 5,6 6,4

Ziekteverzuim
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Aantal verzuimde werkdagen per ziektegeval

Het ziekteverzuimpercentage, en de stijging daarvan, is voor een groot deel (1,9) te wijten is aan een zeer langdurig ziektegeval

(inmiddels in WIA uitkering).
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• Wij zetten onze middelen in in de fysieke en sociaal maat-

schappelijke infrastructuur daar waar ze het hardst nodig zijn

en verantwoorden ons over onze keuzes en prestaties.

• Talenten van onze medewerkers zetten wij in om onze pres-

taties te realiseren.

• Onze verscheidenheid is onze kracht.

2. Belanghouders

• Wij voeren actief en open overleg met onze belanghouders.

• Daartoe gaan wij na wie onze belanghouders zijn. Deze wor-

den benoemd en gepubliceerd. Hierbij hanteren wij de

Governancecode Woningcorporaties.

• In verenigingsverband doen wij dit op nationaal niveau.

3. Klanten

• De wensen en behoeften van onze klanten staan centraal in

ons handelen.

• Wij hebben een participatiebeleid.

• Wij betrekken bewoners actief bij het werken aan vitale ker-

nen, wijken en buurten.

• Bij het ontwikkelen van onze producten en dienstverlening

betrekken wij onze klanten. De keuzes die wij maken lichten 

wij toe.

4. Bestuur en toezicht

• Wij hanteren voor het inrichten van de bestuurlijke organisa-

tie de Governancecode Woningcorporaties.

5. Integer ondernemen

• Wij ondernemen eerlijk, oprecht en transparant.

• Wij dulden geen belangenverstrengeling.

• Wij hanteren hiertoe in ieder geval een eigen integriteitsbe-

leid met heldere normen en sancties. Ons integriteitsbeleid

is openbaar. 

6. Inzet van middelen

• Wij hebben een visie op wonen in de lokale omgeving.

• Wij wenden ons vermogen actief aan op een wijze die past bij

de doelstelling van onze corporatie.

• Wij kennen onze investeringscapaciteit en doen de gemeen-

te(n) een voorstel voor onze bijdrage voor het realiseren van

de woonvisie.

• Als leden van Aedes formuleren wij gezamenlijk jaarlijks

meerdere inspirerende ambities op het terrein van het

wonen. Wij zetten onze niet benodigde investeringscapaciteit

in op minimaal één van de vastgestelde ambities.

• Wij hebben een doelmatige bedrijfsvoering.

Lidmaatschap Aedes en AedesCode

Maasvallei is lid van Aedes vereniging van woningcorporaties,

de brancheorganisatie van woningcorporaties.

Aan dit lidmaatschap is een bedrijfstakcode - de AedesCode –

gekoppeld.De nieuwe AedesCode, die met ingang van 2007 van

kracht is, is een resultaat van brede discussies binnen en bui-

ten de vereniging. Ook is het een resultaat van de actuele poli-

tieke discussies over het functioneren van woningcorporaties. 

De code heeft in eerste instantie tot doel om aan de buiten-

wereld kenbaar te maken waarop de leden van Aedes aange-

sproken kunnen worden. Daarnaast spreken de leden van Aedes

ook elkaar aan op deze code.

De opvattingen van de maatschappij over te hanteren normen

en waarden bij maatschappelijk ondernemen zijn dynamisch.

Zo zal ook deze code periodiek tegen het licht worden gehouden.

De 'regels' die in de codes zijn verwoord en de verantwoording

daarover worden met de werkwijze van Maasvallei volledig nage-

leefd. Daarbij is een pragmatische insteek gekozen. 

Procedureel zal op enkele

onderdelen nog een verfijning

kunnen plaatsvinden doch daar

waar het tot bureaucratische

vormen leidt en teveel tijd gaat

kosten zal dit worden achterwe-

ge blijven en zonodig in de ver-

slaglegging worden uitgelegd.

Onderstaand overzicht geeft een

weergave van de AedesCode

bepalingen.

AedesCode

1. Maatschappelijke doelstelling

• Wij zijn maatschappelijke ondernemingen met een langeter-

mijnverantwoordelijkheid.

• Wij werken aan vitale buurten en wijken in kernen, dorpen en

steden waar mensen graag wonen en leven en zich kunnen

ontwikkelen/ontplooien.

• Wij werken in het bijzonder voor mensen die om financiële of

andere redenen een steuntje in de rug nodig hebben om kwa-

litatief goed te wonen.

• Wij verbinden ons met bewoners en dagen ze uit om hun

talenten in te zetten.

• Wij werken samen met onze partners en zijn responsief naar

onze omgeving.
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7. Verantwoording en rapportage

• Wij verantwoorden ons jaarlijks over de toepassing van deze

code in ons jaarverslag.

• Wij laten ons ten minste één keer in de vier jaar onafhanke-

lijk, extern en gezaghebbend visiteren.

• De visitatie betreft in ieder geval:

• De maatschappelijke prestaties van de corporatie, inclusief

de totstandkoming en de naleving van prestatieafspraken;

• Ee wijze waarop belanghouders worden betrokken en het

effect daarvan op de beleidskeuzes;

• De wijze waarop het intern toezicht zorg draagt voor de bor-

ging van de eigen kwaliteit.

• Het visitatierapport is openbaar.

8. Toepassing, naleving en sancties

Deze code treedt in werking op 1

januari 2007 en wordt na twee jaar

geëvalueerd.

Met de aantekening dat de AedesCode

zal worden nageleefd, is Maasvallei ook

ingeschreven in het Nationaal Register

Volkshuisvestingsinstellingen.

Visitatie

Een verplichte visitatie is onderdeel geworden van de

AedesCode.

Onder de slogan ‘je voelt je thuis bij Maasvallei’ past echter ook

het in de keuken laten kijken of en hoe maatschappelijk

gewaardeerde prestaties worden geleverd en of naar vermogen

wordt gepresteerd. 

Binnen de gestelde periode van vier jaar zal Maasvallei deze

visitatie dan ook laten doorvoeren.

Het is immers van belang dat de geloofwaardigheid en het ver-

trouwen in de sector wordt teruggewonnen. De discussie over de

rijkdom van de corporaties moet plaats maken voor de discussie

over de vele maatschappelijke doelen die door deze financiële

positie van woningcorporaties waargemaakt kunnen worden.

Vertegenwoordiging

De directeur van Maasvallei heeft zitting in het bestuur van de

Stichting Woningburo Maastricht en exploiteert samen met de

andere Maastrichtse woningcorporaties dit bureau dat voor deze

woningcorporaties de centrale registratie van woningzoekenden

verzorgd. Tevens wordt hier het gezamenlijk woonruimteverde-

lingbeleid bepaald en worden de toewijzingstaakstellingen

bewaakt en intern en extern gerapporteerd.Ook in het bestuur

van de Stichting Studentenhuisvesting Maastricht is Maasvallei

vertegenwoordigd en wordt bijgedragen in de exploitatie van dat

bureau. Onder deze stichting ressorteert het Kamerbureau via

welk bureau de studentenkamers worden toegewezen. Via het

bestuur van deze stichting wordt beleidsmatige inbreng in de

studentenhuisvestingsproblematiek in Maastricht geleverd.

De directeur van Maasvallei maakt tevens deel uit van het

bestuur van de voor het beheer van woonwagenstandplaatsen en

woonwagens van de Maastrichtse woningcorporaties opgerichte

organisatie Partners in Maatwerk Zuid B.V. (PIM Zuid B.V.).

Per ultimo van het verslagjaar vervult Maasvallei voor een 10-tal

Verenigingen van Eigenaars de bestuurdersfunctie. Bij een 3-tal

Verenigingen van Eigenaars is er tevens sprake van een zoge-

naamde bovenvereniging. Ook hiervoor vervult Maasvallei de

bestuurdersfunctie.

Voor de vertegenwoordiging in de onder de woningstichting

functionerende entiteiten wordt verwezen naar hoofdstuk 9.

Verbindingen

Relaties en samenwerkingsverbanden met
andere instellingen

Maasvallei is eigenaresse van het Zorgcentrum Amby met 136

plaatsen. Dit complex is verhuurd de aan Vivre te Maastricht

(Organisatie voor woon-, welzijn- en zorgdiensten).

De naast dit zorgcentrum gelegen 29 aanleunwoningen zijn als

geheel eveneens aan voornoemde stichting verhuurd en maken

daarmee het woonzorgcomplex compleet.

Hoofdstuk 2
Organisatie
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In Amby zijn voorts 38 aanleunwoningen gelegen naast de

‘Verpleegkliniek De Zeven Bronnen’, onderdeel van Stichting

Vivre, als geheel verhuurd aan deze instelling waardoor ook dit

complex tot een woonzorgcomplex is gecompleteerd.

Aanvullend zijn woningen van het Severencomplex aan deze kli-

niek verhuurd als zogenoemde aanleunwoningen op afstand.

Hiermee kon het woonzorgcomplex met een aanzienlijk aantal

woningen worden uitgebreid.

In Malberg worden woningen van het appartementencomplex

Recessenplein als aanleunwoningen verhuurd via de Mosea

Zorggroep te Maastricht. Hiermee is ook dit complex omge-

vormd is tot een woonzorgcomplex.

Aan de Stichting Studentenhuisvesting Maastricht worden

diverse studenteneenheden en woningen verhuurd, zogenaamde

guesthouses, ten behoeve van de huisvesting van buitenlandse

studenten die in het kader van internationale uitwisselingen tij-

delijk in Maastricht verblijven.

Voor de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het

Schildersbedrijf beheert Maasvallei 131 studentenwoningen in

de wijken Randwijk en Heugem.

Voor de Stichting Ontmoeting der Volkeren te Maastricht wordt

de verhuur en het beheer van haar panden in Cadier en Keer

verricht. Het betreffen 8 woningen, 5 appartementen.

Aan de Stichting Fokus Exploitatie is een ADL - unit verhuurd.

Deze unit is ten behoeve van het door deze stichting verlenen

van diensten en hulp (Algemene Dagelijkse Levensbehoeften)

aan de zwaar lichamelijk gehandicapte bewoners van een vijf-

tiental zogenaamde Fokus-woningen gelegen nabij deze unit in

het centrum van Maastricht.

Met de Stichting Pied à Terre te Maastricht, die als taak heeft

het begeleiden van (ex-) psychiatrische patiënten bij het zelf-

standig wonen en onderdeel is van Regionale Instelling voor

Beschermd Wonen (RIBW), is een samenwerkingsovereenkomst

gesloten voor aanvullende projecten aan de reeds gerealiseerde

huisvesting van woningen voor begeleid wonen in het kader van

de extramuralisering van de huisvesting van deze doelgroep.

Het hoekpand Severen is daar een mooi voorbeeld van.

Met de Koraal Groep, moederorganisatie van Huize Maasveld te

Maastricht zijn eveneens samenwerkingsafspraken gemaakt om

naast de reeds hiervoor beschikbaar gestelde woningen een

begeleid wonen project voor de huisvesting van cliënten van

Huize Maasveld te realiseren. Hierbij is sprake van de invulling

van de extramuralisering op het gebied van de huisvesting van

verstandelijk gehandicapten.

Met de Stichting RADAR Maastricht, die zich tot taak stelt men-

sen met een beperking ondersteuning en huisvesting te bieden,

is een samenwerkingsovereenkomst gesloten ter realisering van

aanvullende begeleid-wonen projecten. Hierbij wordt gezocht in

het bestaande woningbezit waarbij sprake kan zijn van het

bestemmen voor een nieuwe

doelgroep. In het complex

Severen is in het verslagjaar

daarvoor de verbouw van voor-

malige studenteneenheden

gestart.

Met de Stichting Abbeyfield te

Maastricht, die als doelstelling

heeft alleenstaande ouderen

zelfstandig huisvesting te bie-

den in de vorm van groepswo-

nen, mede ter voorkoming van

vereenzaming, is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan

teneinde in het complex Severen een concreet project te reali-

seren.

Met de Stichting Zwerfjongeren Limburg, die zich tot taak stelt

zwerfjongeren ondersteuning en huisvesting te bieden, is een

samenwerkingsovereenkomst gesloten ter realisering van een

begeleid wonen project, waarbij een voormalig studentenpand

als groeimodel voor de bewoning van zwerfjongeren wordt

bestemd.

Met diverse instellingen voor maatschappelijke opvang werkt

Maasvallei samen om met maatwerkregelingen binnen de woon-

ruimteverdeling, passende huisvesting te bieden aan cliënten

van deze instellingen. Een nadere beschouwing hierover is te

lezen in het hoofdstuk Woondiensten.
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Overlegstructuren

Er vindt veelvuldig overleg plaats met externe partijen c.q.

belanghouders. Dit is nodig om invloed van de omgeving op de

woningcorporatie te laten inwerken en missie en doelstelling te

laten aansluiten op maatschappelijke behoeften. 

De doelstelling van Maasvallei dient immers ook afgestemd te

zijn op het naar vermogen presteren met resultaten die bijdra-

gen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. In

die zin is de dialoog met de betreffende partijen van groot

belang.

Naast het veelvuldig ad hoc overleg is er structureel overleg met

de locale woningcorporaties en met de gemeente.In het kader

van het met de gemeente gesloten convenant zijn prestatieaf-

spraken gemaakt en overlegstructuren geformaliseerd zowel op

bestuurlijk als ambtelijk niveau. 

Voor de concretisering van de woonruimteverdeling en de huis-

vesting van bijzondere doelgroepen inclusief de categorie moei-

lijk plaatsbare woningzoekenden, vindt de coördinatie en

afstemming plaats via het Beleidsteam van het Woningburo.

In het kader van de normalisering van de huisvesting van woon-

wagenbewoners en de afbouw van het grote woonwagencentrum

Vinkenslag wordt deelgenomen aan de gemeentelijke beheer-

groep woonwagencentra.

Met het welzijnswerk vindt overleg plaats via de wijkteams die

zijn ingesteld in het kader van buurtgericht werken danwel bila-

teraal naar aanleiding van concrete projecten of aangelegenhe-

den betreffende huurders en de leefbaarheid in buurten.

In het kader van de ontwikkeling van een integraal aanbod van

wonen, welzijn en zorg op buurt- en wijkniveau, wordt met de

gemeente, woningcorporaties en zorg- en welzijnspartijen, deel-

genomen aan de gemeentelijke stuurgroep Wonen, Zorg Welzijn

en de daardoor ingestelde werkgroepen. Hierin wordt ook een

koppeling gemaakt met het regionaal uitvoeringsprogramma

Wonen Welzijn Zorg.

De veiligheid en leefbaarheid van woonbuurten krijgt bijzonde-

re aandacht in diverse overlegplatforms. Zo wordt er door de

rayonopzichters deelgenomen aan de door de gemeente inge-

stelde wijkteams en door de wijkbeheerders aan het daarvoor

ingestelde periodiek overleg met gemeente en politie.

Ter voorkoming van c.q de aanpak van overlast veroorzaakt door

bewoners, wordt deelgenomen aan het coördinatiepunt moeilijk

plaatsbaren.

Met gemeente, politie en collega woningcorporaties wordt

samengewerkt aan de bestrijding van overlast van drughandel

en gebruik door deelname aan het zogenaamde drugspanden-

overleg.

Met het Team Integrale Schuldhulpverlening (TIS) is een

samenwerkingsovereenkomst aangegaan met als doel problema-

tische (huur-) schuldsituaties van huurders op te lossen en huis-

uitzettingen te voorkomen. 

Kwaliteitstraject

Kwaliteit in woonproducten en dienst-

verlening staat hoog in het vaandel

van de organisatie van Maasvallei. De

aan Maasvallei toegekende certifica-

ten mogen daarvoor de bewijzen zijn. 

Berusting mag echter niet optreden.

Continue wordt gevolgd of binnen de gestelde normen gepres-

teerd wordt. Niet alleen omdat door de betreffende organisaties

die de certificering verstrekken, regelmatige hertoetsen uitvoe-

ren met het gevaar de begeerde kwalificaties te verliezen, maar

vooral in de overtuiging dat de betreffende kwaliteit van bijzon-

dere waarde is voor onze huurders. 

Met deze hoge kwaliteit in de dienstverlening en service, in

samenhang met de ligging van het bezit in specifieke

Maastrichtse buurten geeft dit Maasvallei de legitimatie om

zich als middelgrote woningcorporatie naast de andere

Maastrichtse woningcorporaties als bijzondere woningcorporatie

in het Maastrichtse werkgebied te blijven profileren. 

Hoofdstuk 2
Organisatie
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SKW - KOMO-procescertificaat voor studentenwooneenheden

Sinds Maasvallei in 1998 van SKW certificatie (Samen

Kwaliteit Waarborgen) het KOMO-procescertificaat voor het ver-

huren van onzelfstandige woonruimte kreeg uitgereikt is dat

onafgebroken gecontinueerd. Het certificaat wordt verkregen

aan de hand van strenge beoordelingscriteria op het gebied van

bedrijfsvoering, beheer, vereisten aan het pand, evenals ten

aanzien van de kwaliteitszorg. Met name op het gebied van de

veiligheid, het gebruik van de gemeenschappelijk ruimten, als-

ook op de grootte van de privé-ruimtes worden hoge eisen

gesteld. Om de twee jaar verricht het SKW herhalingsonderzoe-

ken. 

In verslagjaar is dit onderzoek opnieuw verricht voor 25 panden.

Het certificaat werd hiervoor verlengd en daarmee blijven alle

studentenpanden van Maasvallei gecertificeerd. 

Hiermee is te concluderen dat bij Maasvallei de huisvesting van

zo’n 550 studenten op een hoge kwaliteitsmaatstaf geënt is en

dat deze panden verzekerd zijn van een hoge mate van veilig-

heidsmaatregelen. De bijbehorende plakkaten hangen in de hal

van de betreffende studentengebouwen. Zij geven de bewoners

een zichtbare garantie dat het gebouw en daarmee ook hun

kamers voldoen aan hoge beheer- en veiligheidseisen.

Het KWH kent ook een Prestatie-Index. Hiermee wordt een ver-

gelijking van de score van 233 deelnemende woningcorporaties

(label-houders) verkregen. Voor 2007 prijkt Maasvallei op

totaalniveau op de 38e plaats. Voor het label onderdeel ‘corpo-

ratie bellen’ hoort Maasvallei landelijk bij de top 10 en neemt

de 8e plaats in. 

Opmerkelijk bij de vergelijking van de resultaten is dat corpora-

ties met een grootte tot 4000 woningen over het algemeen

hoger scoren dan de grote corporaties.

KWH-Huurlabel

Een van de doelstellingen van Maasvallei is om de kwaliteit van

dienstverlening op een hoog niveau houden. Daartoe heeft

Maasvallei zich verbonden aan het KWH-Huurlabel. Dit label

werd reeds in 2001 behaald. Tegenwoordig staat KWH voor:

Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector. 

KWH is een landelijke organisatie die zich tot doel stelt de kwa-

liteit van de woondiensten binnen de woningcorporaties op een

hoog niveau brengen c.q. te houden en zo mogelijk nog te ver-

beteren.

De klant staat daarbij centraal. 

Aan de hand van strenge leveringsvoorwaarden en normen toetst

het KWH jaarlijks de kwaliteit van de geleverde prestaties. Die

prestaties worden benoemd in een aantal labelonderdelen. Voor

elk labelonderdeel dient een score van minimaal 7 behaald te

worden om het KWH-Huurlabel te kunnen behouden. 

Sinds het behalen van het KWH-Huurlabel heeft Maasvallei

onafgebroken het label behouden. In het verslagjaar zijn weer

op 5 labelonderdelen herhalingstoetsen uitgevoerd. Aan de

hand van de scores is het label voor Maasvallei weer geprolon-

geerd. 

Rapport
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Punten in 2005 Toetsen in 2006 Toetsen in 2007

Corporatie bezoeken 7,7 7,9

Corporatie bellen 8,7 8,3

Woning zoeken 7,6 7,4

Woning betrekken 8,4 8,2

Woning veranderen 7,9 7,4

Huur betalen 8,2 8,1

Reparatie uitvoeren 7,7 7,7

Woning onderhouden nvt 8,2

Klachten afhandelen 8,1 6,7 (verzwaarde toets)

Woning verlaten 7,7 8,4
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De begrotingen, het meerjarenperspectief en het activiteiten-

plan dienen als basis voor de aansturing van de organisatie. 

Met een samenstel van procedurebeschrijvingen en periodieke

rapportages wordt aan de administratieve organisatie en de

interne controle invulling gegeven. De rapportages hebben

betrekking op een bredere scoop dan uitsluitend op financieel

gebied. Ook op de thema’s zoals het (kunnen) bedienen van de

doelgroep van beleid, de voortgang en risico’s van de projecten,

de mate van participatie huurders, de invulling van leesbaar-

heidsaspecten en de mate van service en dienstverlening, wor-

den getoetst aan de uitgangspunten in het activiteitenplan.

De voortgang en impact van de projecten wordt maandelijks

besproken evenals de uitputting van de budgetten van de begro-

tingen. Jaarlijks vindt er een analyse plaats van het uitgevoerde

onderhoud.

Ook beschikt Maasvallei over een treasurystatuut waarin de uit-

gangspunten voor beleggingen en financieringen zijn vast-

gelegd.

Kwaliteitscontrole en nazorg

Het leveren van kwaliteit vraagt ook om kwaliteitsbewaking en

nazorg door de organisatie zelf.

Gestructureerd wordt de klanttevredenheid getoetst. Hiervoor

wordt bij de huurders over voor hen belangrijke momenten

geënquêteerd om zodoende hun waardering in beeld te krijgen.

Dit gebeurt kort na het aangaan van de huurovereenkomst, bij

het indienen van reparatieverzoeken alsmede bij het beëindigen

van de huurovereenkomst. 

De verkregen informatie wordt aan de doelstellingen getoetst.

Daar waar nodig kan dit aanleiding geven om corrigerend op te

treden danwel het beleid aan te passen. Gegevens hierover zijn

opgenomen in het hoofdstuk Woondiensten. 

Interne controle en risicobeheer

Corporaties zijn tegenwoordig ondernemende organisaties waar-

bij de toenemende risico’s een verdere professionalisering van

de interne organisatie noodzakelijk maken. Gelet hierop krijgt

ook het interne beheersysteem meer aandacht. Hierbij wordt

aandacht besteed aan:

• efficiency en effectiviteit van bedrijfsprocessen en activiteiten;

• betrouwbaarheid van (financiële) verantwoording;

• de mate waarin de onderneming voldoet aan realisering van

doelstellingen en wet- en regelgeving.

Ten aanzien van de bedrijfsprocessen is door de accountant de

algehele conclusie gerapporteerd dat deze naar behoren en met

inachtneming van de geldende procedures worden uitgevoerd

en beheerd.

Jaarlijks vindt hierop een toets plaats en de aandachtpunten

worden in de follow-up op vervolgacties getoetst.



“ Een heerlijke buurt met een intieme sfeer, 

vlakbij de binnenstad en het Jekerdal. 

De indeling van het huis is perfect 

en de ingang in het midden 

vind ik heel bijzonder.

Het is binnen heel licht. 

Ik ben nog steeds verliefd op dit huisje.”

Ad Himmelreich, Kalfstraat Jekerdal



Verhuureenheden, woningen en overige 
onroerende zaken in beheer

Het bezit van Maasvallei alsmede de bij haar in beheer zijnde

woningen zijn uitsluitend gelegen in het statutair vastgestelde

Verdeling verhuureenheden in Maastricht naar type

Soort verhuureenheid bestemd bestemd studenten studenten overige totaal %

voor als zelfst. onzelfst.

ouderen aanleunw.

Grondgebonden* 115 17 1 974 1107 29,8

Duplexwoningen 32 139 171 4,6

Corridorwoningen 53 136 140 86 50 465 12,5

Portiekflats/appartementen** 57 30 420 636 1143 30,8

Galerijflats/appartementen 231 26 4 187 448 12,1

Maisonnettes 96 96 2,6

Woonwagens 2 2 0,1

Woonwagenstandplaatsen 17 17 0,5

Bejaardenhuis (136 : 2) 68 68 1,8 

Bedrijfsruimten 16 16 0,4

Garages 75 75 2,0

Parkeerplaatsen 102 102 2,8

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

Totaal 488 247 171 510 2294 3710 100

13,2% 6,7% 4,6% 13,7% 61,8% 100%

===== ===== ===== ===== ===== ===== =====

*  Inclusief bungalows

** Inclusief Focuswoningen

werkgebied, de regio Maastricht en Mergelland en is als volgt

gespecificeerd:
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3.Samenstelling 
bezit/beheer



Samenstelling bezit en beheer

Verhuurtype 31-12-2006 toe-/afname 31-12-2007

Eigen bezit

Woningen/wooneenheden 3396 3367

Nieuwbouw + 12

Verkocht of vrij voor verkoop -/- 39

Uit exploitatie t.b.v. vervanging -/- 2

Winkels/bedrijfsruimten/kantoren 16 16

Woonwagens 2 2

Woonwagenstandplaatsen 14 3 17

Garages/parkeerplaatsen 147 -/- 4 143

Subtotaal 3575 -/- 30 3545

In beheer van verbinding

- Maasvallei Vastgoedontwikkeling I BV:

Ondergrondse parkeerplaatsen 28 28

Subtotaal 3603 -/- 30 3573

In beheer van beleggers

- Bedrijfspensioenfonds Schildersbedrijf:

Wooneenheden 131 131

Garages 6 6

- Stichting Ontmoeting der Volkeren:

Woningen/wooneenheden in Cadier en Keer 13 13

Totaal in eigendom/verhuur en beheer 3753 -/- 30 3723 

In technisch en administratief beheer

Woningstichting Berg en Terblijt 287 287

Totaal in technisch en administratief beheer 287 287

In beheer als bestuurder van VVE’s

VVE Charles Vos-Cour (30 eengez.w + 18 app) 48 48

(tevens bestuurder van bovenvereniging van complex)

VVE Portugalhof/Luxemburghof (39 app) 39 39

(tevens bestuurder van bovenvereniging van complex)

VVE Lambertus Staete (18 app + 1 og park gar) 19 19

VVE Nassaulaan (48 app, 11 kant + 15 gar.) 74 74

VVE Heerderweg (20 app + 1 kantoor) 21 21

VVE Vogelzang (15 app + 16 parkeerpl)    31 31

VVE Cuyleborg (42 app) 15 15

VVE Brusselseweg (8 app) 3 3

VVE Villa Aldegonda (21 app + 29 og parkeerpl.) 50 50

VVE De Witte Boerderij (6 winkels + 17 og parkeerpl) 18 18

(bestuurder van bovenvereniging van complex)

Totaal in beheer van Vereniging van eigenaars 318 318
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Beheer van bezit van verbinding 
Maasvallei Vastgoedontwikkeling I BV

In combinatie met Maasvallei Vastgoedontwikkeling I BV is het

commerciële deel van het project De Witte Boerderij in Amby

ontwikkeld. Een deel van dit project is verkocht aan een beleg-

ger. Daarmee is dit project in de volgende appartementsrechten

gesplitst:

• In eigendom van Woningstichting Maasvallei Maastricht: 22

woningen op de verdieping;

• In eigendom van de verbinding Maasvallei Vastgoedontwik-

keling I BV: een ondergrondse parkeergarage met in totaal 45

parkeerplaatsen waarvan 28 in resterend eigendom. De ver-

huur en het beheer van deze 28 parkeerplaatsen is overge-

dragen aan de woningstichting Maasvallei.

• In eigendom van Rutten Hilferink B.V.: 1170 m2 commer-

ciële ruimten (6 winkels) op de begane grond en het erf-

pachtrecht van 17 parkeerplaatsen in de ondergrondse

parkeergarage.

Beheer voor beleggers
Voor het Bedrijfspensioenfonds Schildersbedrijf is een complex

van 131 studentenhuisvesting in beheer. Deze wooneenheden

worden via het reguliere toewijzingssysteem door Maasvallei

verhuurd.

Tevens zijn de bij het complex behorende 6 garages in beheer

en verhuur door Maasvallei.

Met de Stichting Ontmoeting der Volkeren te Maastricht is een

overeenkomst gesloten voor de verhuur en het technisch en

administratief beheer van haar panden in Cadier en Keer.

Het betreffen:

• Structurele werkzaamheden voor 8 woningen en 5 apparte-

menten.

• Tijdelijke werkzaamheden voor het voormalig kloosterpand

verbouwd tot studio’s en appartementen alsmede 1 afzonder-

lijke woning. Deze panden zijn inmiddels uit exploitatie wor-

den genomen wegens voorgenomen sloop en deels verkoop.

Beheer van woningen van Woningstichting 
Berg en Terblijt

Voor de Woningstichting Berg en Terblijt verrichtte Maasvallei

in het verslagjaar nog het volledige technisch- en administra-

tief beheer voor haar 287 woningen. In feite fungeerde

Maasvallei sinds jaren als de werkorganisatie voor het bestuur

van de Woningstichting Berg en Terblijt. 

Per 1 januari 2008 is deze samenwerking beëindigd omdat er

geen overeenstemming bereikt kon worden over de tariefstel-

ling voor de dienstverlening. Ook bleek er geen uitzicht op een

verdergaande samenwerkingsvorm.

Beheer voor Verenigingen Van Eigenaars
(VVE’s)

Maasvallei vervult voor diverse Verenigingen Van Eigenaars de

bestuurdersfunctie. Hieronder vallen ook de werkzaamheden

van administratief en technisch beheer van de betreffende com-

plexen. Behoudens het verzorgen van de ledenadministraties,

de vergaderingen, de financiële administratie en de incasso van

de maandelijkse bijdragen, worden de eigenaren geadviseerd in

het tijdig uitvoeren van onderhoud. Voor hen wordt een meerja-

renonderhoudsplanning samengesteld en op basis daarvan

wordt voor de uitvoering zorggedragen. Tevens wordt ervoor

gezorgd dat voldoende financiële reserves worden opgebouwd

voor het nodige onderhoud en herstel. Hiermee wordt voorko-

men dat er achterstallig onderhoud ontstaat met als gevolg ver-

paupering en een verslechtering van de gebouwen en van de

leefbaarheid in de betreffende omgeving.

Deze bedrijfsactiviteit is ontstaan door combinatiecomplexen

met huur en koopappartementen.

Bouwjaar woningbezit

1990 tot 2000

2000 en later

Verdeling in procenten

1980 tot 1990

1970 tot 1980

1960 tot 1970

1945 tot 1960

Voor 1945

19,5

12,5

24,5

8,1

33,1

0,2 2,1
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Maasvallei rekent deze commerciële activiteit echter ook tot een

volkshuisvestelijke taak en verricht deze bedrijfsactiviteit dan

ook voor enkele complexen met alleen koopappartementen. Wel

wordt daarbij gekeken naar de ligging van het complex in rela-

tie met het eigen woningbezit. Op commerciële basis wordt met

de aanwezige knowhow en faciliteiten de nodige diensten aan-

geboden.

Door de bouw van gemengde (koop/huur) complexen zal het

aantal VVE’s in de toekomst toenemen.

Onderstaand een nadere beschrijving van de betreffende VVE’s:

In Maastricht:

• VVE Charles Vos-cour/Hoogfrankrijk bestaande uit een onder-

grondse parkeergarage (Q-Park), 48 koopwoningen en 45

huurwoningen (Maasvallei).

Zowel voor de bovenvereniging van eigenaars als voor de ver-

eniging van eigenaars van de koopwoningen vervult

Maasvallei de bestuurders functie. 

• VVE Europahave bestaande uit een ondergrondse parkeerga-

rage (AMVEST), 60 appartementen deels als duurdere huur-

woningen (AMVEST) en deels als koopappartementen, 39

koopappartementen (afzonderlijke VVE), 14 huurapparte-

menten en 34 wooneenheden (Maasvallei) en 2 kantoren

(particuliere belegger).

Maasvallei is hierbij benoemd tot bestuurder van de boven-

vereniging van eigenaars van het complex en van de onder-

vereniging van eigenaars van de 39 koopappartementen.

• VVE De Witte Boerderij bestaande uit 22 huurappartementen

(Maasvallei), 6 winkels (in eigendom van Rutten Hilferink

BV.) en 45 ondergrondse parkeerplaatsen (17 in erfpacht-

recht van Rutten Hilferink BV. en 28 in eigendom van

Maasvallei Vastgoedontwikkeling I BV).

• VVE Lambertus Staete bestaande uit 18 koopappartementen

en 1 ondergrondse parkeergarage.

• VVE Nassaulaan bestaande uit 48 appartementen, 11 kan-

toortjes en 15 garages.

• VVE Heerderweg/Prinsesselaan bestaande uit 20 koopappar-

tementen en 1 kantoor.

• VVE Cuyleborg bestaande uit 42 appartementen waarvan er

per ultimo van het verslagjaar nog 27 in bezit van Maasvallei

waren.

• VVE Brusselseweg bestaande uit 8 appartementen waarvan

er per ultimo van het verslagjaar nog 5 in bezit van

Maasvallei waren.

• VVE Villa Aldegonda bestaande uit 21 appartementen en 29

ondergrondse parkeerplaatsen.

In Berg en Terblijt:

• VVE De Vogelzang te Berg en Terblijt bestaande uit 15 koop-

appartementen met een ondergrondse parkeergarage voor 16

parkeerplaatsen.
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José en Michel Linders, seniorencomplex en gezondheidscentrum Severenstraat

“ Het appartement is heerlijk ruim, 

het is mooi wonen hier. 

We hebben een prachtig park 

voor de deur om te wandelen. 

En onze huisarts werkt beneden. 

We zijn er heel blij mee.”



woning zonder trappen. Indirect wordt daarmee ook beantwoord

aan die andere behoefte die vaak wordt gesignaleerd, namelijk

die van de starters. Voor iedere oudere die één van onze nieuwe

appartementen betrekt, komt een andere (veelal grondgebon-

den) woning vrij. Uiteindelijk staat aan het eind van iedere ver-

huisketen een starter.

Maasvallei kiest er dus bewust niet voor om goedkope starters-

woningen te bouwen. Maasvallei wil niet gedwongen worden om

te bescheiden kwaliteit aan de voorraad toe te voegen en dus

niet toekomstgericht te bouwen.

Geschikt voor ‘zorg aan huis’

Senioren wensen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

De oude huisvestingsvorm van wonen in een instituut (intramu-

rale wonen met zorg) blijkt meestal niet (meer) de eerste keuze

te zijn. Ter bevordering van het extramuraliseren van de zorg is

een rijksregeling voor extra subsidie ingevoerd.

Onder de naam ‘koplopersprojecten’ heeft de Provincie Limburg

samen met de woningcorporaties een ambitieus programma

opgesteld om dit beleid vorm te geven. Maasvallei heeft daar

een groot aantal projecten voor aangemeld. Dit vergt aanpassin-

gen en extra investeringen in die projecten, die resulteren in

woningen waar ouderen belangrijk langer zelfstandig kunnen

blijven wonen (met ondersteuning). Voor deze projecten is

samenwerking gezocht met de lokale zorginstellingen (Vivre en

Mosae Zorggroep). Inmiddels is een bijdrage toegezegd voor 76

woningen van het plan Hagerpoort, 11 woningen aan de

Archipelstraat en 20 woningen Eisenhoeve.

Projecten nieuwbouw

Vernieuwing Trichterveld – 206 nieuwe woningen voor 213 oude

kleine bungalows

Bouwen en beheren voor een lange 
toekomst

Maasvallei heeft een omvangrijk bouwprogramma en wil hier-

mee meer dan alleen een antwoord geven op de huidige vragen

van de markt. Woningbouw legt immers een groot beslag op

beschikbare bronnen zoals ruimte, energie, materialen en ons

milieu. Vervolgens spelen die woningen een grote rol in de leef-

situatie van haar bewoners en omwonenden.

Met al die aspecten moet en wil Maasvallei naar vermogen reke-

ning houden. Dat volgt uit onze maatschappelijke verantwoorde-

lijkheid, maar ook uit onze belangen als vastgoedbeheerder. Het

hoort bij de doelstelling tot het bieden van kwalitatieve huisves-

ting en daarbij zijn het immers alleen de woningen en buurten

met toekomstwaarde die aan de eigen exploitatieverwachtingen

kunnen voldoen. Vroegtijdig slopen van gebouwen omdat ze om

welke reden dan ook niet meer voldoen, staat haaks op een

beleid van duurzaamheid en is per definitie een verliespost voor

Maasvallei als exploitant. Bij nieuwbouw wordt dan ook zorgvul-

dig op de toekomstige vraag en gebruikswaarde ingespeeld.

In de projecten en de beheersplannen van Maasvallei wordt

steeds verder gewerkt aan de invulling van die drijfveren.

Daarom wordt bijzondere aandacht besteed aan de stedenbouw-

kundige en architectonische kwaliteit van de nieuwe gebouwen

naast het energie- en materiaalgebruik en uiteraard ook de

functionele kwaliteit van de woningen. 

Voorbeelden daarvan zijn ruim in de portefeuille van Maasvallei te

vinden. Zoals de bijzondere aanpak van Trichterveld, waar nadruk-

kelijk pas gesloopt wordt nadat woningen vrij van huur zijn geko-

men. Dit voorkomt het slopen van woningen die nog prima func-

tioneren. Verder is met de toepassing van houtskeletbouw even-

eens een belangrijke stap gezet in duurzamer bouwen. In het plan

Hagerpoort zijn zelfs voorzieningen opgenomen om toekomstige

ontwikkelingen in warmtelevering te kunnen faciliteren.

Met het uitstippelen van een nieuw beleid op het gebied van

duurzaamheid en energie, richt Maasvallei de blik vooral op de

bestaande voorraad vanuit de overtuiging dat daar de meeste

kansen en bedreigingen liggen.

Het nieuwbouwprogramma van Maasvallei heeft een zwaar

accent op het bouwen van woningen voor senioren. Dit is uiter-

aard vooral ingegeven door de vergrijzing. Steeds meer mensen

zullen hun grondgebonden woning willen verlaten voor een

4.Vastgoed ontwikkeling
en beheer
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Het meest opmerkelijke project van Maasvallei is op dit moment

nog steeds de vernieuwing van Trichterveld. De aanvankelijke

weerstand tegen dit plan is grotendeels weggeëbd en velen kij-

ken nu uit naar de resultaten. De eerste twee woningen die

begin 2006 werden opgeleverd, zijn goed ontvangen en de doel-

stelling om de nieuwe woningen naadloos in de wijk te laten

invoegen is zonder twijfel gehaald. In 2007 zijn hier weer 8

nieuwe huurwoningen aan toegevoegd.

De bouw van de koopwoningen laat nog op zich wachten vanwe-

ge de bijzondere voorwaarden en mogelijkheden die Maasvallei

hier wil realiseren. Aan de Trichtervelders wordt immers de

mogelijkheid geboden om een nieuwe woning te kopen met kor-

ting volgens de regels van ‘Koopgarant’. Verder zullen alle

woningen onderdeel worden van een vereniging van eigenaren

die moet bewaken dat de kwaliteit van Trichterveld blijft zoals

die bedoeld is. De combinatie van die twee voorwaarden blijkt

echter juridisch gecompliceerd te zijn, de verwachtingen zijn

dat het komende jaar de eerste koopwoningen verkocht en

gebouwd zullen worden.

In de loop van de tijd zijn al voldoende woningen vrij gekomen

om de komende jaren een behoorlijke productie te kunnen rea-

liseren. In overleg met de bewonervertegenwoordiging zal dat

echter in fasen worden opgepakt om te blijven voldoen aan de

toezegging van een kleinschalige aanpak.

Met de bewoners is de unieke en vernieuwende aanpak voor dit

project afgesproken die met de volgende uitgangspunten kun-

nen worden samengevat:

• Geen enkele bewoner wordt gedwongen te verhuizen.

• De woningen worden pas vervangen als ze bij mutatie leeg-

komen.

• De 12 verschillende proefbungalows zullen niet gesloopt wor-

den maar als historisch beeld van de buurt bewaard blijven.

• De nieuwe woningen hebben dezelfde architectonische uit-

straling als de bestaande woningen.

• De nieuwe woningen zijn uiteraard wel veel ruimer en com-

fortabeler.

• Voor bewoners die vanwege de herstructurering op het ver-

zoek van Maasvallei kiezen voor verhuizing, is het sociaal

plan herstructurering van toepassing.

• Door toepassing van houtskeletbouw met een hoge mate van

prefabricage kan vervanging efficiënt en kleinschalig gebeu-

ren zonder de buurt te veel ‘overhoop te halen’. 

Wat beweegt Maasvallei tot de beoogde aanpak? De 225 bun-

galows zijn immers populair en de wijk ziet er op alle fronten

prachtig uit. Zo op het eerste gezicht geen enkele aanleiding om

hier aan maatregelen te denken. 

Door de grote aantrekkingskracht en romantische uitstraling van

deze wijk, wordt echter niet gezien dat de meeste van de oude

noodwoningen dringend aan vervanging toe zijn.

De woningen zelf laten woontechnisch, bouwtechnisch en

bouwfysisch een hoop tekortkomingen zien. Tot 2002 vertaal-

den die zich vooral in erg hoge renovatiekosten bij mutaties,

waarbij helaas de structurele knelpunten van de woningen (klei-

ne plattegrond, bouwfysische gebreken) nog onopgelost bleven.

Steeds minder potentiële huurders waren bereid om die tekort-

komingen te accepteren. Voor Maasvallei staat vast dat die ont-

wikkeling grote gevolgen zou hebben voor de toekomstige

samenstelling van de buurt.

Er ligt een belangrijke taak om door vervanging deze knelpunten en

dreigingen voor de buurt weg te werken maar tevens het waardevol-

le karakter van de buurt te handhaven en zelfs te versterken.

Al in 2001 is daarvoor in opdracht van Maasvallei een onder-

zoek uitgevoerd naar de sterke en zwakke kanten van de buurt.

Met de reacties hierop uit een bewonersbijeenkomst eind 2001

en van de zijde van de gemeente, is die eerste studie verder uit-

gewerkt tot een volledig verkavelingplan en een beeldkwaliteits-

plan. Hoewel er op enkele plekken waar de woningen aan smal-

le paden liggen, een wijziging wordt doorgevoerd zal de steden-

bouwkundige invulling nagenoeg niet gewijzigd worden.
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Op dit moment zijn 10 woningen op deze wijze gerealiseerd en

zullen er de komende jaren nog ruim 200 volgen. De meeste

daarvan zullen de basisvoorzieningen op de begane grond heb-

ben (badkamer, toilet, keuken slaapkamer, woonkamer) zodat ze

levensloopbestendig zijn.

Om tijdens het jarenlage

proces de bewoners van de

buurt en andere belang-

stellenden goed van infor-

matie te voorzien is een

bestaande bungalow inge-

richt als Project Informatie

Trichterveld (PIT bungalow). Ook de Bewoners Overleg

Commissie houdt in deze bungalow kantoor.

Deze bungalow is bovendien ingezet voor een sociaal restaurant

voor Mariaberg. Jongeren hebben daar onder begeleiding van de

Stichting Traject een kookproject en bieden aan bewoners uit de

wijk de Mogelijkheid van een ontmoetingsplaats met een goede

en betaalbare maaltijd.

Behalve het vervangen van de

bestaande bungalows voorziet het

project Trichterveld ook in de bouw

van 11 nieuwe appartementen spe-

cifiek voor senioren, midden in de

buurt.

Trichterveld, Archipelstraat, 11 seniorenwoningen

Aan de noordzijde van het Bataviaplantsoen in Trichterveld zul-

len 11 appartementen voor de oudere bewoners van de buurt

worden gebouwd. In de stedenbouwkundige analyse werd deze

locatie al aangewezen als een plaats die niets meer toevoegde

aan de buurt en thans alle ruimte biedt om een gebouw aan de

wijk toe te voegen.

Ook in deze buurt is de behoefte aan seniorenwoningen erg groot.

Ongeveer 60% van de bewoners is 65+. Het bouwen van 11

woningen voor deze doelgroep zal belangrijk zijn voor de voort-

gang van het plan om de bestaande bungalows te vervangen.

Het vinden van de juiste schaal en architectuur om in deze

gevoelige buurt in te passen viel niet mee, maar in 2005 kon

het uiteindelijke ontwerp de goedkeuring krijgen van de wel-

standscommissie. In die periode kwam ook het provinciale con-

venant tot stand om meer woningen te realiseren voor hulpbe-

hoevende senioren met als doel het daadwerkelijk terugdringen

van de behoefte aan intramurale zorg. Maasvallei neemt deel

aan dit programma met een groot aantal nieuwbouwplannen.

Dit vergde echter ook weer een aantal flinke aanpassingen voor

met name dit plan in Trichterveld en een hernieuwde start van

het vergunningentraject. Het gevolg was een belangrijke vertra-

ging die nog versterkt is door bezwaren van bewoners die ach-

ter het bouwplan wonen. In het verslagjaar is echter de feitelij-

ke bouw van dit project gestart.

Centrumplan Amby – Ambiance - Voorzieningenniveau in wijk Amby

met 65 nieuwe woningen

In Amby wordt al jaren gewacht op een volwaardige supermarkt

die als trekker moet dienen voor de overige detailhandel in die

wijk. Door versnipperd eigendom en door politiek toegekende

rechten was een zeer langdurig soapscenario onvermijdelijk.

Sinds echter de ontwikkelaar van de nieuwe supermarkt een

aantal cruciale percelen heeft verworven en claims van de hui-

dige supermarkt zijn afgekocht, is inmiddels zicht op een con-

crete realisatie op korte termijn. Het plan behelst een super-

markt en enkele kleinere winkels tegenover het project ‘Witte

Boerderij’. Boven en naast deze supermarkt komen nog 31

appartementen. 

Achter de beoogde locatie van de supermarkt heeft Maasvallei

een perceel met duplexwoningen die opgeofferd worden voor de

bouw van een nieuw complex seniorenwoningen. Door de kop-

peling van die projecten ontstaat de mogelijkheid om een mooi

binnenplein te realiseren waaromheen 23 appartementen en 11

grondgebonden stadswoningen boven een parkeergarage.
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Maasvallei heeft met de projectontwikkelaar van de supermarkt

met bovenliggende appartementen een intentieovereenkomst

gesloten. Hiermee is een samenwerkingsverband ontstaan voor

de ontwikkeling van het totale gebied en is de gordiaanse knoop

ontrafeld voor een goed einde van de ‘Supersoap’. 

Het plan wordt in 2 fases uitgevoerd waarbij de supermarkt met

bovenliggende appartementen in de eerste fase is opgenomen.

De 23 seniorenappartementen, 11 grondgebonden woningen en

parkeergarage worden in de volgende fase gerealiseerd.

Het definitieve plan genaamd Ambiance is in het najaar van

2007 aan pers en omwonenden gepresenteerd. 

Met de sloopwerkzaamheden ten behoeve van de bouw van fase

1 is inmiddels een aanvang genomen.

De start bouw van fase twee, waarin ook de parkeergarage voor

fase 1 zal worden gerealiseerd is in 2009 voorzien.

Nieuw complex voor wonen welzijn en zorg in Amby met 180 nieu-

we wooneenheden

Het huidige Zorgcentrum Amby dateert uit 1970 en voldoet niet

meer aan de eisen die de organisatie en de bewoners nu hier-

aan stellen. Al enige jaren terug werd geconcludeerd dat het

gebouw niet meer doelmatig kan worden aangepast aan de hui-

dige eisen en visie op zorgverlening en ouderenhuisvesting. 

In de naaste toekomst zullen steeds meer ouderen langer zelf-

standig willen blijven wonen en een beroep gaan doen op de

voorzieningen vanuit de zorginstituten. De vraag naar deze zelf-

standige huisvesting met zorg zal gelet op de toenemende ver-

grijzing nog groeien in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin. 

Met dit project wordt een grote stap gezet in de extramuralise-

ring. In het nieuwe complex zullen de ouderen lang zelfstandig

kunnen blijven wonen en waar nodig rekenen op ondersteuning

en zorgvoorzieningen. Hiermee wordt aangesloten op de laatste

inzichten en het beleid rond wonen en zorg voor ouderen.

Het complex zal straks nog slechts 30 plaatsen voor verple-

ging omvatten met daarnaast ca 150 woningen voor senioren

variërend van beschermde woningen voor ouderen tot zelfstan-

dige woningen voor alle leeftijden. 

In 2001 werd de conclusie getrokken dat voor dit programma

een groter perceel grond nodig was dan het beschikbare terrein

van Maasvallei. Met de gemeente en de Trichter Ontwikkelings

Maatschappij is vervolgens overeenstemming bereikt over bij-

stelling van haar uitbreidingsplannen, zodat binnen het ontwik-

kelingsgebied Hagerhof, grenzend aan het terrein van

Maasvallei, ruimte is gereserveerd voor de nieuwe woningen,

verpleegeenheden en zorgvoorzieningen die het bestaande zorg-

centrum moet vervangen. 

Het plan waarvoor thans het definitief ontwerp gereed is bevat

uiteindelijk:

• 30 verpleegeenheden.

• 1000 m2 voor welzijnsvoorzieningen, zorg en ondersteunen-

de diensten.

• 24 zorgwoningen.

• 126 zelfstandige woningen met uiteenlopende oppervlakten,

deels bestemd voor verkoop.

• 3 ondergrondse parkeergarages.

De ontwikkeling van de plannen geschiedt in nauw overleg met

Stichting Vivre te Maastricht welke voor dit project ook als eerst-

aangewezen zorgverlener zal gaan functioneren.

Hiervoor is tussen Maasvallei en Vivre een samenwerkingsover-

eenkomst aangegaan welke in het verslagjaar zijn beslag heeft

gekregen. 

In verband met de verhuizing van de bewoners van het te slo-

pen bestaande zorgcentrum wordt dit plan in 2 fases gereali-

seerd. De start met de bouw van fase 1 is voorzien in 2009.
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20 woningen Heukelstraat, Eisenhoeve

Op de zoektocht naar locaties voor seniorenwoningen in Amby

zijn al in 2002 drie percelen aan de Heukelstraat aangekocht.

Hiermee werd voldoende ruimte verkregen voor een complex van

20 seniorenappartementen. 

Het plan biedt op allerlei manieren ruimte aan de behoeften van

oudere bewoners. Zo zijn de galerijen extra verbreed en voorzien

van privé gedeelten ondanks de balkons aan de andere zijde van

het gebouw. Dit biedt extra ontmoetingskansen en bovendien de

gelegenheid om afhankelijk van weer en tijdstip wel of niet in

de zon te zitten.

Ook in dit project wordt echter de spanning duidelijk tussen

volkshuisvesting (meer woningen, vooral voor ouderen in de

sociale sector), stedenbouw (bij voorkeur kleinschaligheid,

ondergronds parkeren) en financiën (beperkte huren en hoge

kwaliteit) en de belangen van de omwonenden.

Met name dit laatste doet ook dit project weer flink vertragen.

Helaas ondervond de verdere doorgang weerstand van omwo-

nenden. In 2005 zijn door buurtbewoners diverse bezwaren

tegen het plan ingediend, en opnieuw gevolgd door bezwaren

tegen de verstrekte bouwvergunning in 2006. In 2007 kon ech-

ter opdracht worden gegeven tot uitvoering van de bouw. 

Flatje Westrand 

met 12 appartementen 

In de zoektocht naar locaties voor ouderenhuisvesting is ook het

oog gevallen op het flatje aan het zuideinde van ‘Westrand’. 

Het gebouwtje is woontechnisch en bouwfysisch verouderd en

blijkt redelijkerwijs niet te renoveren. Het werd daarom tijd om

naar de toekomst ervan te kijken.

Het bestaande gebouw heeft bijzondere stedenbouwkundige en

architectonische waarde, wat vervanging tot een bijzondere

opgave maakt. Het nieuwe plan met 12 appartementen voor

senioren gaat daarom uit van de hoofdopzet van het bestaande

gebouw. In feite is sprake van een reconstructie met moderne

middelen. Het plan is een sprekend voorbeeld van vernieuwing

met behoud van bestaande kwaliteiten. De start met de bouw is

gepland 2008. Met de herhuisvesting van de bewoners van de

huidige flat is, uiteraard met toepassing van het sociaal plan bij

herstructurering, een aanvang genomen.

Heugemerstraat; ca. 22 woningen

Aan de Heugemerstraat heeft Maasvallei al vele jaren geleden

een terrein met bedrijfsgebouwen verworven, met als doel daar

woningen te realiseren. Door ook de naastliggende percelen te

kopen en bij de planvorming te betrekken ontstond de mogelijk-

heid om de planvorming en daarmee ook de kwaliteit van de

Heugemerstraat aanzienlijk te verbeteren. Een zwakkere plek

(achterliggend bedrijfsterrein) in een overigens levendige straat

kan nu worden omgezet in een aantrekkelijke woonomgeving.

Lange tijd nadat in 2004 de globale stedenbouwkundige opzet

omgevormd was tot een concreet plan kon overeenstemming

met de gemeente worden bereikt. Dit ondanks dat de beoogde

opzet vooraf met de gemeente was afgestemd. Uiteindelijk is in

2006 de definitieve stedenbouwkundige opzet bepaald en kon

de planvorming verder ter hand worden genomen. De start met

de bouw van dit project is nu voorzien in 2008. Om van de

onnodige vertraging toch nog een deugd te maken wordt thans

ingezet op een duurzamere invulling van dit project. Voor dit

project worden nu goede kansen gezien om met een warmte-

pomp de warmte en koeling van de woningen op een duurzame

manier te regelen.

Ook in dit plan ligt het zwaartepunt op seniorenhuisvesting

naast enkele grondgebonden woningen en het verbouwen van

een beeldbepalend pand
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Artifort fabrieksgebouwen; ca. 73 nieuwe woningen

De Artifort gebouwen waren oorspronkelijk een bierbrouwerij.

Later zijn een deel van de gebouwen in eigendom gekomen van

meubelfabrikant Artifort welke de monumentale kelders als

toonzaal gebruikte. 

Artifort sloot al vele jaren geleden haar deuren en de fabriek ver-

pauperde. Maasvallei zag samen met Romaes Ontwikkeling en

Woningstichting Servatius mogelijkheden om hier een woning-

bouwcomplex te realiseren met behoud van de karakteristieke

gevels, kenmerk voor een tijdperk en de omgeving. Zo ook de

unieke monumentale keldergewelven van de voormalige bier-

brouwerij, die als bedrijfsruimte worden bestemd. Door op het

binnenterrein een 6 meter diepe toegang te maken wordt licht

en lucht naar deze historische kelders gebracht in combinatie

met de ontsluiting van een ondergrondse parkeergarage. De kel-

ders worden gerenoveerd en de ruimten daarboven worden

omgevormd tot bijzondere woningen. De start met de bouwwerk-

zaamheden, welke reeds was voorzien in 2006, is ook voor dit

bouwproject weer vertraagd, enerzijds door de complexiteit van

het plan maar anderzijds ook door de vertragende procedures in

het kader van het verkrijgen van Welstandsgoedkeuring omdat

de uitgangspunten binnen de gemeente niet eensluidend zijn.

De start met de bouwwerkzaamheden is nu voorzien eind 2008

Voor deze samenwerking is een B.V. opgericht die, gelet op de

historie van het gebouw (voormalige brouwerij de Zwarte Ruiter)

als naam ‘Leven in de Brouwerij B.V.’ heeft gekregen.

De deelneming van Maasvallei in deze B.V. verloopt via

Maasvallei Vastgoedontwikkeling II B.V. 

Omgeving Friezenplein, Saksenstraat, Tubantenstraat, Austrasiestraat;

34 nieuwe woningen 

Dat een andere buurt met andere problematiek ook ander maat-

werk vraagt, toont het project rond het Friezenplein aan. In

tegenstelling tot het plan Trichterveld, moest hier rigoureuzer

ingegrepen worden.

De bouwkundige en woontechnische kwaliteit van de woningen

rond het Friezenplein en Saksenstraat Tubantenstraat liet ern-

stig te wensen over, terwijl met name de leefomgeving van de

Saksenstraat en Tubantenstraat zonder meer beroerd te noemen

was. Dit was ook te merken aan de slechtere verhuurbaarheid

en de erg hoge mutatiekosten.

Om die reden heeft Maasvallei in samenwerking met Jansen de

Jong Projectontwikkeling een toekomstbeeld ontwikkeld in twee

fasen. Het nieuwe buurtje heeft de naam Cloviskwartier gekre-

gen en sluit fraai aan op het recent opgeleverde project

Aldegondapark. Hierdoor wordt de kwaliteit van die ontwikke-

ling verder de wijk Witte Vrouwenveld ingetrokken. De uitvoering

van de eerste fase: de vervanging van de woningen aan de

Saksenstraat, Tubantenstraat en Austrasiestraat, is in 2007

afgerond. Dit behelsde de vervanging van 43 huurwoningen

door 24 koopwoningen in het middensegment met voor het

merendeel een koopprijs van rond de € 200.000,- v.o.n.

Het vinden van vervangende huisvesting voor de oorspronkelijke

bewoners is met intensieve begeleiding en een goed sociaal

plan, naar wens verlopen. Ook voor de tweede fase waarbij 13

oude huurwoningen aan het Friezenplein worden vervangen

door 10 goedkope koopwoningen in zelfs een lagere prijsklasse

dan fase 1 (vanaf € 187.000,- v.o.n.), verloopt het herhuisves-

tingtraject vrij soepel. 

Het blijkt in de praktijk van Maasvallei goed mogelijk om ook dit

soort ‘sloopprojecten’ soepel te laten verlopen, mits goede en

heldere afspraken met de bewoners worden gemaakt. Ook de

werkwijze waarbij de leeggekomen woningen onder strikte voor-

waarden ‘tijdelijk in gebruik’ worden gegeven, draagt in hoge

mate bij aan een relatief geruisloos verloop van dit project.
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Parallel aan deze

nieuwbouw activitei-

ten worden de overige

woningen van een

recentere datum van

Maasvallei van binnen

en buiten opgeknapt

om de vernieuwing

van de buurt com-

pleet te maken. 

Hunnenweg; ca 42 woningen

Voor de bouw van de A-2 tunnel moet onder meer de flat aan

het Koningsplein wijken. Met de gemeente is overeenstemming

over de overdracht van dit gebouw en ook over een locatie voor

vervangende nieuwbouw. De oorspronkelijke doelstelling om dit

project gereed te hebben vóór de sloop van de flat aan het

Koningsplein is echter niet meer realistisch.

De Hunnenweg ligt vlak bij de oude flat aan het Koningsplein

en daar is ter plaatse van een te slopen oude school ruimte voor

ca 42 appartementen. Een globaal plan geeft aan dat er ruimte

is voor 18 woningen in de sociale huursector, 15 woningen in

de vrije sector en 8 luxe penthouses. Uiteraard is hier sprake

van leeftijdsbestendige woningen. Met dit project wil Maasvallei

qua duurzaamheid hoog inzetten, waarbij de gedachtegang van

‘cradle to cradle’ als leidraad zal gelden.

Aandacht voor ontwikkelingen in buurten

Juist omdat Maasvallei nauwelijks complexen heeft in de buur-

ten die nu volop in de belangstelling staan van het ‘Grote ste-

denbeleid’, wordt extra aandacht besteed aan het behoud van

de aantrekkingskracht en de leefbaarheid van de wijken waar

het eigen bezit ligt. Waar bedreigingen voor de toekomst worden

gezien, wordt het initiatief voor een visie op de toekomst door

Maasvallei nadrukkelijk genomen.

Zo is het project voor de aanpak van de omgeving van het

Friezenplein onder druk van Maasvallei tot stand gekomen.

Andere concrete voorbeelden van alert reageren van Maasvallei

op dreigende afbreuk van een buurt zijn de voorstellen voor de

omgeving Plein Petrus Banden in Heer en de initiatieven voor

de wijk Itteren.

Plein Petrus Banden in Heer; ca 50 nieuwe woningen

Op dit moment zijn daar weliswaar geen acute problemen maar

de achteruitgang van het plein, de slechte inrichting ervan en

de kwaliteit van enkele naastliggende complexen bieden vol-

doende bedreigingen voor de toekomst van het gebied. 

De wijk Heer heeft wat betreft grootschalige ontwikkelingen

geen prioriteit in Maastricht. Met name omdat de aandacht nu

vooral uit gaat naar wijken waar de herstructureringsprojecten in

gang zijn respectievelijk worden gezet. De besluitvorming bin-

nen de gemeente rondom de voorstellen van Maasvallei voor

Plein Petrus Banden en omgeving welke al dateren van 2000,

heeft uiteindelijk pas eind 2005 tot een gemeentelijk stand-

punt geleid. In 2006 en 2007 is vervolgens weinig voortgang

geboekt zij het dat er met de gemeente in elk geval overeen-

stemming over is dat de inrichting van het gebied sterk verbe-

terd moet worden. Voor de druk gebruikte sporthal zal nu een

andere plaats in de wijk moeten worden gevonden evenals voor

de bestemming van het schoolgebouw op het plein. Afwachten

is op uitspraken hierover van gemeentewege waarna de nadere

uitwerking ter hand zal worden genomen. In de tussentijd wordt

de leefbaarheid van die buurt nauwlettend in de gaten gehou-

den.

Itteren; ca 15 nieuwe woningen

De afgelegen wijk Itteren roept al geruime tijd om aandacht voor

verbetering van het voorzieningenniveau, woongelegenheid voor

senioren en voor starters. Een van de mogelijkheden om hier

iets voor te doen ligt bij de Brigidastraat/Kapelaanstraat. Met

als taakstelling iets voor deze wijk te betekenen heeft

Maasvallei een daar gelegen boerderij gekocht. 

Samen met een naastgelegen gemeenteterrein biedt dit de

mogelijkheid om woningen voor de senioren van Itteren te bou-

wen. De doorstroming die hiermee bereikt kan worden biedt ver-

volgens kansen voor de starters uit de wijk.

Daarvoor zal wel een oud schoolgebouw moeten wijken, dat nu

juist een rol in het verenigingsleven vervult. Samen met de

gemeente wordt gezocht om parallel aan het realiseren van de
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seniorenwoningen ook een oplossing te vinden, waarbij een

goede voorziening voor het verenigingsleven wordt gerealiseerd

in combinatie met de mogelijkheid van een buurtwinkel.

Hoewel de stedenbouwkundige oplossingen al veel eerder bij de

gemeente onderwerp van gesprek zijn geweest en nadat de

gemeente hierop heeft aangedrongen door Maasvallei de nodige

verwervingen zijn verricht, is het jammer te moeten melden dat

de voortgang van de ontwikkeling van het project in 2007 zeer

traag is geweest. Met name doordat deze planontwikkeling bin-

nen de gemeente niet de gewenste integrale prioriteit heeft

gekregen. 

Stellendaal; 

ca 9 nieuwe woningen

Maasvallei heeft enkele

jaren terug de gemeente

geattendeerd op een ter-

rein aan de Stellendaal

in De Heeg, waar vroeger

een schoolgebouwtje heeft gestaan. Na de sloop daarvan ligt dit

terrein er al enige tijd verwaarloosd bij. Eind 2006 jaar heeft de

gemeente haar voorstellen/randvoorwaarden voor het terrein

aangegeven. In 2007 zijn hiervoor haalbaarheidsstudies ver-

richt welke thans tot concrete plannen worden uitwerkt.

Gevolgen van stedelijke ontwikkelingen

In een stad die volop in ontwikkeling is en waar grootschalige

projecten op de rails staan worden ook vaak besluiten genomen

die van invloed zijn op bestaande gebouwen.

Zo zal de ondertunneling van de A-2 een nadrukkelijke impact

hebben op de naastliggende wijken en zal de aansluiting van

het Centrum met de ontwikkeling van de Noord-West Entree

(Belvedère) voor de toekomst van nogal wat gebouwen van

invloed zijn. Voor Maasvallei geldt dit voor de flat Koningsplein

en voor de voormalige brandweerflat aan de Capucijnenstraat.

‘Gemeenteflat’ Koningsplein met 92 appartementen

Tegen de verwachting in bleek vorig jaar dat de oude flat aan

het Koningsplein moet wijken voor de tunnel van de A-2.

Vanwege de bijzondere waarde van het gebouw (ook wel de

‘gemeenteflat’ genoemd) als cultureel erfgoed, is deze lang bui-

ten de plannen gebleven en hoopten velen met Maasvallei, dat

dat ook zo zou blijven. Het belang en de eisen van de tunnel,

met name de verbreding van 2 x 2 wegstroken naar 2 x 3 weg-

stroken, blijken echter zwaarder te wegen. Hoewel in theorie er

nog een kans is dat er technische oplossingen komen waarbij de

flat alsnog te handhaven is, wordt die kans te klein geacht om

er op te rekenen en de bewoners daarom in onzekerheid te

laten. 

Zodra dit besluit bekend werd, zijn de betrokken bewoners dan

ook geïnformeerd en zijn de onderhandelingen met de gemeen-

te en het projectbureau A-2 begonnen over de overdracht van de

flat. Het sociaal plan voor herstructurering is van toepassing

verklaard en een flink aantal bewoners hebben er al voor geko-

zen om te verhuizen.

Deel van de onderhandelingen met de gemeente betreffen ook

het verkrijgen van locaties

voor vervangende nieuw-

bouw. In het verslagjaar is

zowel overeenstemming

bereikt over de overname-

prijs van de flat en zijn

door de gemeente concre-

te toezeggingen gedaan

voor een vervangend

nieuwbouwproject aan de

Hunnenweg.

De impact van de A-2 ondertunneling op de stad reikt uiteraard

veel verder dan een verkeersoplossing. Met name de naastlig-

gende wijken Witte Vrouwenveld, Wijckerpoort, Nazareth en

Limmel zullen hieruit hun voordelen kunnen putten. Genoemde

wijken zijn overigens als gezamenlijke wijk door het ministerie
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van WWI aangemerkt als een van de 40 krachtwijken. Hoewel

Maasvallei daar slechts beperkt bezit heeft, participeren we

nadrukkelijk in het denken over-, werken aan- en investeren in

deze kwaliteitsslag. 

Ook voor wijken die verder van de A-2 liggen kan het effect niet

worden onderschat zoals de voor Maasvallei zeer belangrijke

wijk Heer.

Plan Belvedère en de “brandweerflat” aan de Capucijnenstraat met

20 appartementen

Tegen de oude brandweerkazerne in de Capucijnenstraat staat

een portiekflat met 20 woningen uit de jaren ’50. Dit gebouw is

ooit neergezet als woongelegenheid voor brandweerlieden. Het

gebouw kenmerkt zich door de typische jaren ’50 architectuur,

maar ook door vele van de kenmerkende gebreken van gebou-

wen uit die tijd. Vooral de gebrekkige geluidwering en warmte-

isolatie naast vochtklachten vormen een probleem. Door de con-

structie van het gebouw zijn deze problemen niet goed op te los-

sen. Rationeel gezien zou vervanging van het gebouw nu gebo-

den zijn. De kenmerkende jaren ’50 architectuur verdient het

echter ook om beschermd te worden. Een keuze die niet los

gezien kan worden van de beslissing over de aangelegen brand-

weerkazerne uit dezelfde periode.

De flat en de kazerne staan in het gebied dat onderdeel is van

het grote project Belvedère. De stedenbouwkundige opzet van

dat plan geeft aan dat de sloop van het oude gebouw een voor-

keursoptie is. 

Maasvallei is door de Ontwikkel Combinatie van dit gebied

benaderd om de flat over te dragen en daar de voorwaarden voor

aan te geven. Hoewel Maasvallei cultureel erfgoed een goed hart

toedraagt en daar met veel gebouwen van haar bezit ook blijk

van geeft, zal in de verdere onderhandelingen ook bezien moe-

ten worden of het handhaven van de brandweerflat een volks-

huisvestelijk en financieel verantwoorde keuze kan zijn.

Lindenkruis; ca 30 woningen

Het project waar Maasvallei met de Ontwikkel Combinatie

Belvedère aan werkt ter eventuele compensatie voor de brand-

weerflat is het project Lindenkruis. Hierin zijn ca 30 woningen

voorzien. De stedenbouwkundige opzet van het plan lijkt voor-

alsnog echter nog te complex om een binnen een acceptabel

budget te blijven. Hoewel beide partijen de inzet hebben om het

project gezamenlijk tot stand te brengen, hebben de onderhan-

delingen hierover in het verslagjaar nog niet tot concretere over-

eenstemming geleid.

Financiële impact van de plannen

Bovenstaande vervangings- en nieuwbouwportefeuille van

Maasvallei behelst de realisering van 471 nieuwe huurwoningen

en 288 nieuwe koopwoningen. Dit heeft uiteraard een grote

impact op de financiële positie van Maasvallei. Enerzijds van-

wege de aanzienlijke voorinvesteringen en anderzijds vanwege

de te verwachten onrendabele investeringen bij de geplande

huurwoningen voor de doelgroep van beleid, met een huurprijs

beneden de huurtoeslaggrens. Het totale bedrag aan voorinves-

teringen/verplichtingen tengevolge van verwervingen en ontwik-

kelkosten bedroeg per ultimo verslagjaar reeds € 7,5 miljoen

exclusief de interne kosten. De totale investering voor de porte-

feuille nieuwe huurwoningen is geraamd op ca. € 82,7 miljoen.

De totale onrendabele top hiervan is becijferd op ca. € 20,9

miljoen. 

De verkoopresultaten van de in de plannen opgenomen nieuwe

koopwoningen en de overdracht van bestaand bezit zullen een

groot deel van deze onrendabele top moeten compenseren. 

Strategisch voorraadbeheer

Maasvallei werkt al sinds jaren met een systematische aanpak

voor het strategisch voorraadbeheer waarbij de bouw- en woon-

technische kwaliteiten van het woningbezit in kaart zijn

gebracht. Ook wordt ruim aandacht geschonken aan de woon-

omgeving waar de woningen zijn gelegen. De uitkomsten van de

buurtpeilingen en de daarop gestoelde wijkactieplannen leveren

hiervoor belangrijke gegevens op.

Op basis van het totale samenstel van gegevens wordt niet

alleen richting gegeven aan de te ondernemen acties voor het

bestaande bezit maar het programma van eisen voor de nieuw-

bouw vloeit hier ook uit voort. Het beleid voor het bestaande

bezit over wat moet worden gesloopt, welke woningen een kwa-

liteitsimpuls moeten krijgen danwel welke geschikt moeten wor-

den gemaakt voor een andere doelgroep, luxer, energie zuiniger
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of bijvoorbeeld toegankelijker voor ouderen of gehandicapten,

wordt hierop geënt. Ingespeeld wordt ook op zowel de toene-

mende vraag naar kwaliteit, de gegevens uit de klantenpanels,

als de toenemende vraag naar seniorenwoningen. Bij de beoog-

de huurstelling wordt rekening gehouden met de betaalbaarheid

door de doelgroep van beleid. Slechts een beperkt deel van de

voorraad komt zodoende terecht in de zogenaamde commercië-

le verhuur.

In 2007 is verder gewerkt met verschillende kwaliteitsmaatstaven

voor de verscheidene doelgroepen. De kwaliteitsdifferentiatie is

gekoppeld aan vijf huurprijsklassen van goedkoop tot en met

luxe (boven huurtoeslaggrens). 

Bij huurmutaties zijn de woningen op het gewenste kwaliteits-

niveau gebracht en zijn de huurprijzen geharmoniseerd naar de

bijbehorende referentiehuur. In het hoofdstuk Woondiensten

zijn meer gegevens over mutatiewoningen opgenomen.

In de loop van 2008 wordt het strategisch voorraadbeheer herijkt.

Als volgende stap wordt een opzet gemaakt voor de complexbe-

heerplannen. Hierin worden ook de maatregelen opgenomen die

noodzakelijk worden geacht om de leefbaarheid op het gewens-

te peil te brengen of te houden. 

De uitkomsten van dit strategisch voorraadbeheerplan zijn uiter-

aard verwerkt in zowel de onderhoudsbegroting en de meerja-

renbedrijfsbegroting.

Verbouw van studenteneenheden

De markt voor studenteneenheden lijkt in Maastricht te ont-

spannen. Dit is nadrukkelijk te merken uit reacties op de aan-

geboden studenteneenheden die in de ogen van de student niet

goed zijn gelegen (niet in het centrum of dicht bij onderwijsin-

stelling). In het complex Severen heeft Maasvallei studenten-

eenheden waarbij structurele leegstand dreigt. Om die reden is

voor enkele clusters een verbouwplan uitgewerkt zodat deze

voor een andere doelgroep kunnen worden bestemd. 

1 blok van 10 studenteneenheden is in het verslagjaar ver-

bouwd tot een huisvesting van 6 cliënten van Stichting RADAR

(begeleid wonen van verstandelijk gehandicapten).

2 andere blokken van elk 10 studenteneenheden worden na ver-

bouw en het toevoegen van een gemeenschappelijke huiskamer

en tuin, bestemd voor een bijzondere vorm van groepswonen

voor 12 ouderen in samenwerking met St. Abbeyfield.

Onderhoudsbegroting

De onderhoudsbegroting voor 2007 bedroeg inclusief doorge-

schoven bedragen van 2006, € 3,9 miljoen. Van dit budget is

€ 3,6 miljoen besteed en € 56.295,- opgenomen in de begro-

ting voor 2008. Het budget is daarmee met € 237.600,- (6%)

onderschreden. Al enige jaren op rij is er sprake van onder-

schrijding van de begroting. Waar we in de periode 2002-2005

een zeer gespannen bouwmarkt ontmoetten, die aanleiding gaf

tot forse meevallers bij aanbestedingen, zagen we in 2006 en

2007 deze trend keren. Het aantal meevallers loopt sterk terug,

wat duidt op minder werkhonger bij de bedrijven. 

De beperkte onderschrijding van 2007 is echter vooral het

gevolg van lagere klachten- en mutatiekosten dan was begroot,

mede door het activeren van de kosten van grotere ingrepen.

Voor wat betreft het planmatig onderhoud is vast te stellen dat

waar in de afgelopen jaren geregeld het aantal weigeringen bij

renovaties onderschat werd, dit voor 2007 beter is voorspeld en

dus begroot.

Uitgaven voor leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid

In de onderhoudsbegroting worden elk jaar afzonderlijk bedra-

gen opgenomen voor de activiteiten die Maasvallei voor het

bevorderen van duurzaamheid, toegankelijkheid, veiligheid en

leefbaarheid onderneemt. In 2007 was voor deze kwaliteitstoe-

voegingen onder de post “leefbaarheid en duurzaamheid’ een

bedrag begroot van € 378.062,-. Van dit budget is uiteindelijk

voor € 98.234,- aan geplande activiteiten doorgeschoven naar

de begroting van 2008 en € 203.645,- daadwerkelijk besteed. 

Enkele uitgevoerde projecten in deze categorie zijn:.

• Plaatsen van 77 HR-ketels bij vervanging van traditionele

ketels.

• 257 woningen voorzien van op afstand afleesbare warmteme-

ters.

• 6 studenteneenheden voorzien van breedbandinternet ter

voorkoming van onveilige wirwar van kabels. Dit project is

inmiddels gestopt i.v.m. met mogelijkheden van draadloze

verbindingen.

• Facelift flat Friezenplein en afsluiten trappenhuis in het

kader van herstructurering.

• Herinrichting binnenterrein complex Severen.

• In diverse complexen de groenvoorziening aangepast en klei-

ne voorzieningen aangebracht.
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Monumenten

Maasvallei bezit veel monumenten die zijn opgenomen op de

rijksmonumentenlijst. Het zorgvuldig met dit erfgoed omsprin-

gen zonder de bruikbaarheid ervan in gevaar te brengen wordt

als één van haar taken beschouwd in het verlengde van het

bevorderen van de leefbaarheid in met name de binnenstad van

Maastricht. Dit bezit betekent extra uitgaven om het onderhoud

en de nodige aanpassingen verantwoord uit te voeren, maar

bovendien veel aandacht, onderzoek en overleg tijdens de voor-

bereiding. In 2007 is voor ca € 58.000,- onderhoud aan gevels

en daken van monumenten besteed.

Naast de echte monumenten heeft Maasvallei ook een aanzien-

lijk aantal gebouwen die volgens ingewijden het waard zouden

zijn om als monument te worden behandeld of een bijna monu-

mentwaardige status horen te hebben. In veel gevallen gaat het

om woningbouw uit de jaren ’50 en ’60. Veel van deze wonin-

gen zijn destijds ontworpen door architect Dingemans die als

stadsarchitect veel voor de gemeente Maastricht heeft bete-

kend. Voor het betreffende bezit van Maasvallei valt te denken

aan de bungalowbuurt Trichterveld, de woningen in Amby langs

de Westrand en het Severenplein en de flat Westrand in het bij-

zonder, de flat aan het Koningsplein en de brandweerflat aan de

Capucijnenstraat. 

Helaas ziet Maasvallei zich gedwongen om veel van deze wonin-

gen (Trichterveld en de Westrandflat) te vervangen omdat ze

bouwfysisch en woontechnisch sterk verouderd zijn terwijl reno-

vatie niet tot het gewenste resultaat kan leiden. Maasvallei

spant zich in die gevallen tot het uiterste in om de stedenbouw-

kundige kwaliteiten te bewaren en te versterken. Voorbeelden

daarvan zijn de plannen die in dit verslag hiervoor zijn beschre-

ven. Voor deze bijzondere aanpak van waardevolle locaties oogst

Maasvallei bij ingewijden en betrokkenen veel bijval. 

Een ander voorbeeld van het opgeven van een waardevol

gebouw is de flat Koningsplein. De eerste hoogbouwflat van

Maastricht en het eerste complex dat voor verschillende bewo-

ningstypen (anders dan alleen gezinnen) is gebouwd. 

Ook de toegepaste bouwtechniek met prefab bekistingen was

destijds heel geavanceerd. Hoewel dit gebouw in de loop der

tijd al op diverse plaatsen is aangepast en voorzien is van een

isolerende buitenwandbekleding wordt het toch betreurd dat

deze flat met cultuurhistorische waarden, moet wijken voor het

tracé van de ondertunneling van de A2.
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Vergelijking onderhoudskosten over meerdere jaren

In onderstaande tabel is een vergelijking gemaakt van de onderhoudskosten in de afgelopen jaren.

Onderhoudskosten over meerdere jaren (x € 1.000,-)

In deze tabel is een vergelijking gemaakt van de onderhoudskosten in de afgelopen jaren.

2004 2005 2006 2007

Klein onderhoud- € 1.022,- € 926,- € 880, € 863,

Mutaties*- € 349,- € 406,- € 247, € 297,

Planmatig onderhoud- € 2.121,- € 2.452,- € 1.796, € 1.812,

Leefbaarheid/duurzaamheid- € 138,- € 233,- € 239, € 222,

--- ----------- ------------- -------------- --------------

Totaal € 3.630,- € 4.017,- € 3.162.- € 3.194.-

*) Daarnaast zijn nog kosten gemaakt welke zijn geactiveerd en dus niet t.l.v. de onderhoudsbegroting 

komen (in 2007 € 1.128.268,-).

Reparatieverzoeken

De uitgaven voor klein onderhoud (reparatieverzoeken) waren in

2007 iets toegenomen ten opzichte van 2006, maar behoren

met 2006 en 2002 nog steeds tot de laagste van de afgelopen

10 jaren (na correctie voor prijspeil). 

In het vorig jaarverslag werd al aangegeven dat niet aangeno-

men mocht worden dat de huidige lage niveaus ook voor de toe-

komst gehandhaafd kunnen blijven. Technische en economi-

sche veroudering van de voorraad hebben onvermijdelijk een

opwaarts effect op het onderhoud. Met gericht planmatig onder-

houd wordt geprobeerd te bereiken dat het klachtenonderhoud

toch beperkt blijft. Met andere woorden Maasvallei probeert in

het belang van de bewoners, de klacht voor te zijn. Dit is niet

altijd de goedkoopste wijze van onderhoud maar wel de klant-

vriendelijkste. 

Kijkend naar de kosten per bouwdeel, is te zien dat de uitgaven

aan de inbouw welke traditioneel de grootste post is, zich op het

niveau van 2006 handhaaft. De extra inspanning voor planma-

tig onderhoud aan de inbouw van de afgelopen jaren lijkt vruch-

ten af te werpen. Enige toename zien we in de posten storingen

aan elektra en reparatie kozijnen (hang en sluitwerk). Een ver-

soepeling in de wijze waarop we het onderscheid maken tussen

huurders- en verhuurdersonderhoud is hier voor een belangrijk

deel debet aan.

Verder is ook het feit dat de bewoners de laatste drie jaren jaar

niet met bijzondere calamiteiten zijn geconfronteerd zoals

wateroverlast, van invloed op het aantal en bedrag van repara-

tieverzoeken. Deze calamiteiten brengen immers altijd veel

reparatieverzoeken aan inbouw en riolering met zich mee.
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Kosten van onderdelen reparatieverzoeken

2004 2005 2006 2007

Ventilatie 18.066 10.890 14.662 21.909

Vloeren 15.689 27.256 32.171 13.990

Fundering en kruipruimte 76.590 34.032 36.422 24.057

Gevels 17.895 24.061 23.275 30.639

Water en sanitair 55.924 51.188 57.882 47.422

Daken 47.025 66.551 67.873 76.190

Terrein 51.914 45.546 45.562 35.084

Elektra 42.842 60.591 63.285 86.805

Overig 53.815 53.360 75.373 60.503

Riolering 145.127 84.243 73.451 87.030

Cv en warmwater 114.454 87.009 97.899 121.920

Kozijnen 135.588 117.653 134.394 163.417

Inbouw 279.752 304.891 177.917 184.506
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Reparatieverzoeken exclusief abonnement huurdersonderhoud

2004 2005 2006 2007

Aantal reparatieverzoeken 5.436 5.197 5.449 5.521

Kosten per verzoek € 205,00 € 178,00 € 162,00 € 156,00

Kosten per woning € 270,00 € 244,00 € 235,00 € 232,00

Meldingen per woning gemiddeld 1,43 1,37 1,46 1,48

Abonnement huurdersonderhoud

2004 2005 2006 2007

Deelname 69% 69% 68% 66%

Uitgaven € 107.630,- € 114.064,- € 106.162,- € 93.605,-

Inkomsten € 103.257,- € 103.254,- € 102.176,- € 101.907,-

Zoals uit onderstaand overzicht blijkt vertoont het aantal reparatieverzoeken de laatste jaren, binnen een marge van een paar pro-

cent, een vrij constante lijn. In 2006 n 2007 is een lichte stijging te zien die voor een deel is terug te voeren op de soepelere

interpretatie van de grens tussen huurders- en verhuurdersonderhoud.

Service-abonnementen

De deelname aan het abonnement huurdersonderhoud is in 2007 voor het tweede jaar achtereen in haar geschiedenis iets gedaald.

Wellicht heeft dat te maken met de woningen die uit exploitatie zijn genomen wegens herstructurering. Voor deze oudere wonin-

gen is een onderhoudsabonnement uiteraard veel aantrekkelijker dan voor een nieuwbouwwoning. De uitgaven zijn echter ook voor

het eerst sinds lange tijd lager dan de inkomsten. Hier speelt de interpretatie van de grens huurders- verhuurdersonderhoud een

belangrijke rol.

Ontstoppingsfonds

2004 2005 2006 2007

Deelname 90% 90% 90% 90%

Uitgaven € 23.267,- € 19.580,- € 19.517,- € 21.132,-

Inkomsten € 18.362,- € 17.803,- € 15.796,- € 15.428,-

Het ontstoppingsfonds laat door de jaren heen een zeer constant beeld zien. De deelname is zeer hoog wat mede het gevolg is

van de lage abonnementsprijs.
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“ Ik vind het fijn hier; ik woon op de bovenste 

verdieping en er is een lift. 

Mijn twee zonen en twee broers wonen 

in de buurt. Ik woon al sinds 1954 in Amby 

dus ik kom altijd wel iemand tegen om een 

praatje mee te maken.”

Kloostertje Amby met bijbehorend seniorencomplex Erna Vonk



Woonruimte in Maastricht

De woningmarkt in Maastricht begint tekenen van ontspanning

te vertonen. Het afnemen van de vraagdruk valt (voor een deel)

Ofschoon nog behoorlijk wat mensen op kortere of langere termijn

op zoek zijn naar een (andere) woning, blijkt ook uit de cijfers van

het Woningburo een afname in de vraagdruk. Het aantal ingeschre-

ven woningzoekenden vertoont namelijk voor het tweede achtereen-

volgende jaar een terugloop: 19.782 eind 2007 tegen 20.336 een

jaar eerder en 22.314 in 2005 respectievelijk 22.344 in 2004. 

De cijfers van het Woningburo zijn overigens moeilijk te gebruiken

voor de vaststelling van de werkelijke vraag omdat een aanzienlijk

deel inschrijvingen te beschouwen is als voorzorginschrijvingen voor

het geval men (in een latere levensfase) wenst te verhuizen.

Een eerlijke verdeling van het schaarse aanbod aan woonruimte in

het bijzonder voor de doelgroep van beleid (inkomen tot € 33.000,-
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te verklaren door de bevolkingsafname en daartegenover een

groei van het aantal woningen.

woningen       eenheden

bruto per jaar) is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de

Maastrichtse woningcorporaties. De feitelijke verdeling van

woningen wordt ingevuld via het Woningburo Maastricht, een

gezamenlijke organisatie van de Maastrichtse woningcorporaties

waarin Maasvallei zowel bestuurlijk als in het beleidsteam is

vertegenwoordigd. 
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In 2007 is in opdracht van de drie Maastrichtse corporaties en de

gemeente een onderzoek gestart naar omvang en samenstelling van

de doelgroep van beleid en naar de daaraan te koppelen noodzake-

lijke omvang van de kernvoorraad (woningen tot de aftoppingsgrens

van € 526,- per maand).

In het verlengde van de resultaten en bevindingen en de te maken

afspraken daarover, zullen ook de afspraken over de woonruimtever-

deling in 2008 worden herijkt. 

De verdeling van kamers voor de studentenhuisvesting loopt via

Kamerburo. Een belangrijke organisatie voor Maasvallei omdat ruim

18% van het bezit van Maasvallei bestaat uit studenteneenheden.

Daarbij is ook in acht te nemen dat het aantal mutaties in studen-

teneenheden gebruikelijk zeer hoog is en in de laatste jaren onder

invloed van de ontspanning van de vraagdruk, zelfs flink aan het toe-

nemen is (mutatiegraad is van 2004 tot 2007 gestegen van 35,6%

naar 42,4%). De leegstandsderving bij studenteneenheden is over-

eenkomstig gestegen. Maasvallei is dan ook vertegenwoordigd in het

bestuur van het Kamerburo.

Woonruimteverdeling

De feitelijke toewijzing van zelfstandige woningen van de woningcor-

poraties in Maastricht gebeurt volgens een aanbodmodel, waarbij

woningzoekenden worden ingeschreven als woonwenskandidaat

(ultimo 2007: 19.633). De woningzoekende kan zich op eigen ver-

zoeken ook laten inschrijven als urgent woningzoekende. Hiermee

kan met voorrang (garantie binnen 1 jaar) een woning worden ver-

kregen doch de keuze voor een specifieke woning is daarbij dan niet

mogelijk. Het aantal als urgent ingeschreven woningzoekenden geeft

over het afgelopen jaar een daling van betekenis te zien (ultimo

2007: 98 tegen 133 het jaar daarvoor). 

Van de vrijkomende woningen wordt een groot deel (bijna 50%)

gereserveerd voor de huisvesting van speciale doelgroepen, waaron-

der de zogenoemde maatwerkregeling waarvoor aan het einde van

2006 nog 55 kandidaten stonden ingeschreven.

In tegenstelling tot de hiervoor gesignaleerde trend is de gemiddel-

de wachttijd voor woonwenskandidaten is op totaalniveau in

Maastricht in 2007 weer licht gestegen op 4,9 naar 5,4 jaar. De ter-

mijn waarbinnen urgent woningzoekenden gemiddeld aan een

woning waren geholpen is opnieuw teruggelopen van 5,9 naar 5,4

maanden, hetgeen uiteraard mede een gevolg is van de beperkte

aangroei van nieuwe urgenten.

In de tabel woningzoekenden per ultimo, op pagina 49, is het ver-

loop van het aantal bij het Woningburo ingeschrevenen in de afgelo-

pen jaren weergegeven.

Het aantal reacties op een via de krant aangeboden woning is in

2007 over heel Maastricht genomen gestegen ten opzichte van het

dalende cijfers van vorige jaren, namelijk van 45 naar gemiddeld 54

reacties per aangeboden woning. Maasvallei scoort op dit onderdeel

steeds traditioneel hoog met een nog steeds stijgend gemiddelde

van 66 reacties per aangeboden woning. Een aanwijzing dat het

bezit van Maasvallei over het algemeen zeer geliefd is.

In onderstaande tabel is een nadere specificatie van de woningtoe-

wijzingen gegeven.

Woningtoewijzingen

Toewijzing naar hoofdgroepen Maastricht totaal Maasvallei

Woonwens 557 52% 107 70%

Urgent 160 15% 11 7%

Maatwerk 82 7% 6 4%

Overige (waaronder herstructurering) 280 26% 28 19%

Totaal 1079 100% 152 100%

Doorstromers 394 37% 57 37%

Starters 685 63% 95 63%

Totaal 1079 100% 152 100%

Primaire doelgroep 831 77% 115 77%

Secundaire en overige 248 23% 37 23%

Totaal 1079 100% 152 100%
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Prestatieafspraken

Jaarlijks worden voor de woningtoewijzing zowel op totaalniveau als per woningcorporatie prestatieafspraken gemaakt. In onder-

staand overzicht wordt hierover de verantwoording gegeven.

Woningzoekenden per ultimo

2004 2005 2006 2007

Woonwenskandidaten 22.112 22.119 20.150 19.633

Urgenten 169 127 133 98

Maatwerkgroepen 63 68 53 55

Totaal 22.344 22.314 20.336 19.782

Geconstateerd kan dus worden dat Maasvallei in het verslagjaar ruimschoots aan alle prestatieafspraken heeft voldaan en op de

meeste onderdelen zelfs beduidend beter scoorde dan het stedelijk gemiddelde! Voor een meer uitgebreidere verantwoording op

het gebied van de woonruimteverdeling wordt verwezen naar het jaarverslag van het Woningburo.

Verantwoording Woningtoewijzingen

Taakstelling Realisatie stedelijk Realisatie Maasvallei

Via krant aan te bieden >=   50%  52% 70%

Eigen inplaatsing/toekenning <=   10% 13% 5%

Doorstromers +/-  33%  37% 38%

Toewijzing aan primaire doelgroep >=  61% 77% 76%

Afscherming goedkope voorraad >=  85% 91% 98%
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Fraudebestrijding

Teneinde een actieve bijdrage te kunnen leveren aan het

bestrijden van woonfraude, zijn met de gemeente Maastricht

afspraken gemaakt en faciliteiten gecreëerd die bijdragen aan

het voorkomen en bestrijden van illegale bewoning en woonfrau-

de. Zo is op enkele werkplekken een directe raadpleegfunctie in

het GBA beschikbaar voor woonconsulenten en vindt ook op

andere manieren uitwisseling van informatie en bestandsverge-

lijking plaats.

In gevallen waarin misstanden worden geconstateerd, worden

die ook actief aangepakt.

Bijzondere aandachtgroepen

Naast de reguliere toewijzing van vrijkomende woningen

besteedt Maasvallei de nodige aandacht aan het huisvesten van

bijzondere doelgroepen of aan groepen mensen die speciale

aandacht vragen. Naast invulling geven aan de afspraken tussen

de gezamenlijke Maastrichtse corporaties voert Maasvallei ook

eigen beleid wanneer dat nodig is om maatwerk te leveren.

Studenten

Zo heeft Maasvallei, zoals eerder in dit verslag vermeld, voor

alle studentencomplexen het KOMO-procescertificaat van de

Stichting Samen Kwaliteit Waarborgen toegewezen gekregen.

Maasvallei levert daarmee een extra bijdrage aan de goede

kwaliteit van de studentenhuisvesting met een hoge mate van

veiligheid. Bovendien stelt dit ‘SKW-certificaat’ ook voorwaar-

den op het gebied van leefbaarheid in en om studentenpanden

en klantvriendelijke bedrijfsvoering.

Het aantal mutaties bij studenteneenheden groeit naar veront-

rustende hoogte en de leegstand van de minder populaire

kamers buiten het Centrum is structureel geworden. Daarmee

kan de eerder door Maasvallei richting gemeente geuitte ver-

moedens als een feit worden bestempeld: in Maastricht is geen

sprake meer is van kwantitatieve kamernood. 

Gelet op de blijvende leegstand is voor de minder populaire stu-

dentenpanden in Amby een verbouwing afgerond en een volgen-

de in voorbereiding; gericht op herbestemming voor andere

doelgroepen. Ook voor enkele andere buiten het centrum van

Maastricht gelegen studentenpanden wordt herbestemming

overwogen.

Ouderen

Uit de Maastrichtse bevolkingsprognose blijkt de volgende ont-

wikkeling:

In relatie met de sterke vergrijzing van de bevolking is er uiter-

aard ook in de buurten waar het woningbezit van Maasvallei is

gelegen, sprake van een omvangrijke vraag naar specifieke

ouderenhuisvesting met bijbehorende faciliteiten, terwijl het

aanbod van voor senioren geschikte woningen beperkt is.

Maasvallei vervult op dit punt een actieve rol om met name in

‘haar’ buurten seniorencomplexen toe te voegen. In het verslag-

jaar is dat geconcretiseerd in de wijk Trichterveld waar de bouw

is gestart van een complex met 11 seniorenwoningen in ver-

schillende huurklassen. En in Amby is de bouwvoorbereiding

gestart voor een project met 20 seniorenwoningen.

Regulier beleid bij Maasvallei is inmiddels dat de toewijzing van

de nieuwe woningen al in een zeer vroege fase gebeurt; vlak na

de start van de bouw. Op die wijze kunnen de toekomstige huur-

ders hun keuzes maken betreffende het door hun gewenste

inrichtings- en uitrustingsniveau en voor zover mogelijk de

indeling van de ruimten. Waar nodig kunnen aanpassing voor

lichamelijke beperkingen tijdig worden aangebracht. Bij die

toewijzing wordt ook voorrang gegeven aan senioren uit de

betreffende buurt zodat binnen die buurt de doorstroming
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wordt bevorderd en de senioren in hun geliefde buurt kunnen

blijven wonen met behoud van alle sociale contacten. De

betrokkenheid van de huurders met Maasvallei en in het bijzon-

der die projecten is dan ook zeer groot.

Ook op andere wijze wordt gezocht naar verruiming van en dif-

ferentiatie in het aanbod aan seniorenhuisvesting. De vervan-

ging van het Zorgcentrum in Amby is daar een voorbeeld van.

De realisering van het vervangende welzijn-, woon- en zorgpro-

ject zal gepaard gaan met vermindering van het aantal zorg- en

verpleegeenheden binnen het instituut (intramuraal) en met uit-

breiding van het aantal woningen in de categorie beschermd

wonen. Het verzorgd wonen in een zorginstituut is een achter-

haalde woonvorm. De zorg zal in de toekomst op maat geleverd

worden in woningen waar de senioren zo lang mogelijk zelfstan-

dig wonen. Voor een beperktere groep waarvoor dit zelfstandig

wonen niet meer is weggelegd zullen ook binnen dit nieuwe pro-

ject nog geclusterde woningen als verpleegeenheden gereali-

seerd worden.

De samenwerking met de Verpleegkliniek De Zeven Bronnen

waarvoor de in de nabijheid gelegen appartementen bestemd

zijn tot aanleunwoningen op afstand is daar ook een voorbeeld

van. De benodigde faciliteiten worden daarbij door genoemde

verpleegkliniek geleverd. In Malberg worden de woningen van

het complex Recessenplein via Mosea Zorggroep verhuurd waar-

door deze ook van de nodige faciliteiten van de zorg aan huis

verzekerd zijn.

Het forse aandeel seniorenwoningen dat deel uitmaakt van het

totale nieuwbouw programma van Maasvallei blijkt uit onder-

staand overzicht.
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Aandeel nieuwbouw voor ouderen

Periode 2008 t/m 2017 Na 2017

Aantal huurwoningen

Buurt Aantal complexen Sociale huur commerc. huur Aantal koop Aantal Totaal

Amby 8 55 88 79 222

de Heeg 0 0 0 0 0

City 0 0 0 0 0

Heugem 1 18 0 0 18

Trichterveld 2 35 33 65 133

Witte Vrouwenveld 0 0 0 0 0

Scharn 2 0 20 0 20

Heer 2 40 0 45 85

Itteren 1 5 5 5 15

Totaal 16 153 146 194 493 147

Totale 

nieuwbouwprogramma 19 197 177 261 635 156

Aandeel nieuwbouw 

voor ouderen 84% 78% 82% 74% 78% 95%

Aantal woningen

intramuraal zorgwon.

Amby vervanging 

zorgcentrum 1 30 24



Gehandicapten

Het beleid om te bevorderen dat mensen met lichamelijke

beperkingen zo lang en zo comfortabel mogelijk in de eigen

omgeving kunnen blijven wonen, is ook in 2007 onverminderd

voortgezet. In het kader van de Wet Voorzieningen

Gehandicapten zijn daarvoor 84 woningen aangepast. Daarmee

was een bedrag gemoeid van ruim € 191.600,-. 

Daarnaast worden leegkomende woningen die geschikt zijn voor

huisvesting van gehandicapten, gelabeld en met voorrang aan

die kandidaten toegewezen.

Woonwagenbewoners

In het kader van de gewenste afbouw van het grote woonwagen-

centrum ‘Vinkenslag’ worden vrijkomende woningen overeen-

komstig de voorwaarden voor herhuisvesting bij herstructure-

ringswijken, met voorrang toegewezen. 

Overig maatwerk in woonruimteverdeling

Zowel via de maatwerkregeling uit het woonruimteverdelingsbe-

leid als via aparte afspraken, werkt Maasvallei samen met diver-

se instellingen voor maatschappelijke opvang om zodoende pas-

sende huisvesting te bieden aan cliënten van deze instellingen.

Het gaat dan onder meer om de volgende samenwerkingsver-

banden:

• begeleid wonen voor jeugdige asielzoekers in samenwerking

met de Stichting Xonar 

• verhuur van woningen aan gemeente en COA voor de huisves-

ting van asielzoekers;

• verhuur van woningen voor begeleid wonen van geestelijk

gehandicapten aan huize Maasveld en Stichting Radar (in

2007 is de uitvoering gestart voor een nieuw project voor

groepswonen in samenwerking met Radar);

• verhuur van appartementen aan het RIBW/Stichting Pieds à

Terre ten behoeve van huisvesting van ex-psychiatrische

patiënten met woonbegeleiding;

• begeleide woonvormen in samenwerking met het Leger des

Heils;

• samenwerking met RIAGG en GGD met betrekking tot het

huisvesten van moeilijk plaatsbare bewoners waarbij voor de

woonbegeleiding contracten worden gesloten;

• samenwerking met Stichting Zwerfjongeren Limburg ten

behoeve van het bieden van huisvesting met begeleiding aan

zwerfjongeren;

• verhuur van woningen via het Algemeen Maatschappelijk

Werk aan cliënten van deze instelling;

• huisvesting van cliënten van Matrix, een instelling voor vrou-

wenopvang;

• huisvesten van mensen die moeten doorstromen vanuit tijde-

lijke opvang in opvanghuizen als Wiekerhoes en Impuls;

• verhuur van studenteneenheden en woningen aan de

Stichting Studentenhuisvesting Maastricht ten behoeve van

de huisvesting van buitenlandse studenten die in het kader

van internationale uitwisselingen tijdelijk in Maastricht ver-

blijven;

• in 2007 is de uitwerking ter hand genomen voor een eerste

project in samenwerking met Stichting Abbeyfield ten behoe-

ve van groepswonen voor ouderen.

Ultimo 2007 waren 48 woningen verhuurd aan bewoners uit

verschillende bijzondere doelgroepen:
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Ultimo 2007 waren 48 woningen verhuurd aan bewoners uit verschillende bijzondere doelgroepen:

Aantal woningen:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Doelgroep:

Div. vrouwenopvang

Jeugdopvang

Maatschappelijke opvang

Div. Begeleid wonen gehandicapten

Asielzoekers



Huren

Huurverhoging

De gemiddelde huurverhoging per 1 juli 2007 bedroeg 1,1% in

overeenstemming met de afspraken die Aedes met de minister

van VROM had gemaakt. Dit is 1,4% hoger dan de gemiddelde

huurverhoging per 1 juli 2006, hetgeen grotendeels valt te ver-

klaren uit een daling van de inflatie. 

Gelet op de regels van overheidswege en het daardoor ontbre-

ken van mogelijkheden, is in het verslagjaar vrijwel geen diffe-

rentiatie op woningniveau meer doorgevoerd op basis van prijs-

kwaliteitsverhoudingen.

Wel is nog een afwijkend beleid gevoerd voor woningen in her-

structureringscomplexen, waarvoor een sloopbesluit was genomen.

Voor de bepaling van de nieuwe huur bij mutatie maakt

Maasvallei el jarenlang, en met tevredenheid over de beleids-

matige uitkomsten, gebruik van een zelf ontwikkeld systeem

van referentiehuren. Dit systeem voorziet in een genuanceerde-

re benadering van marktconformiteit en prijs-kwaliteitverhou-

ding door naast het woningwaarderingstelsel de WOZ waarde

van de woningen te laten meewegen. Bij mutatie worden de

huurprijzen zowel naar boven als naar beneden aangepast aan

de referentiehuur, zodat op langere termijn een evenwichtige

prijs-kwaliteitverhouding wordt bereikt.

Met toepassing van dit huurbeleid is in 2007 een huursomver-

hoging van 0,63% behaald.

Bezwaarschriften

Tegen het huuraanpassingsvoorstel van 1 juli 2006 zijn geen

bezwaren ingediend.

Een verzoek is ontvangen voor het verhelpen van onderhoudsge-

breken binnen een termijn van zes weken. De huurcommissie

zal nog uitspraak in deze zaak doen.

Uitvoering gevend aan de voorgeschreven procedure van de

huurcommissie hebben 107 huurders een nieuw huuraanpas-

singsvoorstel ontvangen, omdat zij de huurverhoging van 1 juli

2007 niet hadden betaald.

Geen van deze huurders heeft daarna de huurcommissie ver-

zocht uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel tot

huurverhoging.

Huurtoeslag

Eind 2007 ontvingen 966 huurders via Maasvallei huurtoeslag.

Een nog steeds teruglopend aantal. Deze daling is een recht-

streeks gevolg van de wijziging van de huursubsidieregeling in

de huurtoeslagregeling via de belastingdienst. Door die wijzi-

ging bestaat er bij Maasvallei geen inzicht meer in het totale

aantal huurtoeslagaanvragers. Alleen de huurders die gebruik

maken van de verrekening met de huur zijn thans bij Maasvallei

bekend en vallen onder de aantallen van de jaren 2005 t/m

2007. Het gemiddeld toegekende bedrag van de huurtoeslag

via Maasvallei groeide verder naar € 1.583,- op jaarbasis.

Maasvallei beschikt voor haar huurders over een Huurtoeslag

Informatie Punt (HIP) en wordt invulling gegeven aan de moge-

lijkheid van zogenaamde geclusterde betaling (inning van huur-

toeslaggelden door de woningcorporatie met directe verrekening

in de vorm van huurvermindering).

Huurachterstand

Strikte bewaking en begeleiding van de huurachterstanden

helpt vaak het voorkomen dat huurders in problematische

schuldsituaties terechtkomen. Voor gevallen waarin zich huur-

achterstand in combinatie met andere schuldproblemen voor-

doen, is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het

Team Integrale Schuldhulpverlening dat regelingen treft en

voorstellen tot schuldsanering doet. Vaak komt dat op gedeelte-

lijke kwijtschelding neer.

De stijging van het vorige verslagjaar heeft geen vervolg gekre-

gen. Zowel het aantal als het bedrag liep terug en bleef ruim

onder de 1 procent, het percentage dat in de begroting is opge-

nomen.

Op de tabel op de volgende pagina (54) blijkt de daling van het

aantal voor een belangrijk deel te verklaren valt uit een daling

van de langlopende huurschulden (> 3 maanden).

Huurtoeslag

2004-2005 2005 2006 2007

Aantal huurders met HT 1508 1385 1185 966

Gemiddeld toegekende HT € 1.179,- € 1.477,- € 1.413,- € 1.583,-
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Mutaties

Aantal mutaties

Zoals uit onderstaande tabel blijkt, is het aantal mutaties op

totaalniveau in 2007 licht gedaald ten opzichte van de voor-

gaande twee topjaren 2005 en 2006. Maar het aantal mutaties

is nog steeds relatief hoog hetgeen vooral te wijten is aan de

zeer hoge mutatiegraad bij studenteneenheden. 

Over het gehele bezit genomen is de mutatiegraad in 2007

14,8%.

Ontruimingen

De daling in de huurachterstand is ook te herkennen in het aan-

tal huurders waarvan de vordering in handen is gesteld van de

deurwaarder (34 nu tegen 53 vorig jaar). Uiteindelijk is ook in

minder gevallen (6 nu tegen 9 vorig jaar) overgegaan tot ontrui-

ming, waarvan alle 6 wegens huurachterstand. Er vonden in het

verslagjaar geen ontruimingen plaats vanwege overlast en

onrechtmatige bewoning.

Deze constatering geeft een vertekend beeld over de nog steeds

stijgende hoeveelheid werk en aandacht die gemoeid is met het

behandelen van en het bemiddelen in situaties waarin overlast

een rol speelt. In 2007 werden onverminderd veel uiteenlopen-

de en serieuze overlastklachten genoteerd. Mede omdat de

ernst en de hardnekkigheid van meerdere problemen toeneemt,

werd in dergelijke kwesties regelmatig de hulp van een advocaat

ingeroepen om uiteindelijk enkele zaken aan de kantonrechter

voor te leggen. 

Huurprijsopbouw woningbezit

Nagenoeg het hele bezit van Maasvallei heeft een huurprijs welke

binnen de grenzen van de huurtoeslagregeling vallen. Hiermee

zijn deze woningen financieel bereikbaar voor de doelgroep van

beleid. Binnen die (afgeronde) grenzen zijn huurprijsklassen

bepaald. Expliciet onderscheid is hierbij gemaakt tussen de cate-

gorieën: voor de studenten zonder huurtoeslag (<€ 203) en de

overigen en voor de woningen vanaf de huurtoeslaggrens: goed-

koop (<€ 344), midden laag (€ 344 - € 435), midden hoog 

(€ 435 - € 527) en duur (€ 527 - € 622) en luxe (>€ 622).

Aantal woningen/wooneenheden per huurprijsklasse per ultimo 2007

Type < € 203 € 203 € 344 € 435 € 527 > € 622

tot tot tot tot

€ 344 € 435 € 527 € 622

Onzelfstandige studenteneenheden 355 161

Zelfstandige studenteneenheden 82 89

Grondgebonden woningen 151 417 461 58 20

Overige woningen 6  631 869 83 22 25

Totaal 443 1032 1286 544 80 45

In procenten 12,9% 30,1% 37,5% 15,9% 2,3% 1,3%
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Huurachterstanden per ultimo

2004 2005 2006 2007

Achterstand Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag

< 1 maand 136 € 31.039 141 € 35.083 161 € 34.992 149 € 37.006

1-2 maanden 36 € 15.806 49 € 23.724 39 € 22.189 33 € 14.857

2-3 maanden 14 € 10.047 16 € 11.280 13 € 10.545 18 € 12.510

>3 maanden 26 € 44.554 40 € 67.193 49 € 96.414 33 € 75.202

Totaal 212 € 101.446 246 € 137.280 262 € 164.140 233 € 139.575

% Maasvallei 0,64% 0,84% 0,98% 0,83%

% Landelijk 1,5% 1,7%     1,5%       nog niet bekend



Mutatiekosten

Beleid van Maasvallei is om bij mutatie de woningen zodanig op

te knappen dat ze voldoen aan de kwaliteitsnormen zoals die

gedifferentieerd zijn vastgelegd in het strategisch voorraad-

beheer. Deze normen zijn ontleend aan maatstaven vanuit de

markt en het eigen kwaliteitsstreven dat in 2007 nog verder is

uitgekristalliseerd en vervolmaakt.

Inherent aan de expliciete keuze voor kwaliteit is dat in relatief

veel mutatiewoningen onderhoudsingrepen plaatsvinden en

vaak aanzienlijke kosten worden gemaakt alvorens ze worden

doorverhuurd. In 2007 werden zo 383 van de 549 mutatiewo-

ningen onder handen genomen, qua investering per woning

oplopend tot een bedrag van ruim € 80.000,-. In totaal werd in

het verslagjaar ruim € 1.384.000,- geïnvesteerd in mutatiewo-

ningen. Hiervan is € 1.056.000,- vanwege aangebrachte verbe-

teringen en doorgevoerde huuraanpassingen, geactiveerd.

Gelet op de wijze waarop de woning door de vertrekkende huur-

der wordt achtergelaten is er, ondanks een zeer soepel beleid

van Maasvallei ten aanzien van zelf aangebrachte voorzienin-

gen, soms sprake van het in rekening brengen van kosten bij de

vertrekkende huurder. In 2007 is dit bij maar 62 mutaties aan

de orde geweest. Het totale bedrag dat hiermee was gemoeid

bedroeg € 21.151,- hetgeen in totaal gemiddeld neerkomt op

slechts € 38,- per mutatiewoning.

Mutatieleegstand

In het bezit van Maasvallei is nauwelijks sprake van structurele

leegstandsproblemen. Wel diende zich in het verslagjaar bij een

aantal studenteneenheden een langere termijn van opnieuw ver-

huren aan. De bescheiden overige leegstand die in het verslag-

jaar aan de orde was, is grotendeels toe te schrijven aan onder-

houdsingrepen bij mutatie van woningen die op grond van de

gemaakte beleidskeuzes steeds intensiever en tijdrovender wor-

den. Per nieuwe verhuring in 2007 bedroeg het gemiddeld aan-

tal dagen leegstand 15,1 dagen. Een aanzienlijke stijging t.o.v.

2006 (11,5 dagen). Het met deze mutatieleegstand gemoeide

bedrag aan huurderving bedroeg € 104.180,-.

2002 2003 2004 2005
Mutaties in % van het bezit

% voor eengezinswoningen

% voor overige

% voor studentenwoningen

20072004 2005 2006
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Gegevens leegstand

2004 2005 2006 2007

Gemiddeld aantal dagen bij alle mutaties 8,1 10,0 11,5 15,1

Totaal bedrag derving € 54.812,- € 102.294,- € 94.839,- € 104.180,-

Huurdervingpercentage 0,38% 0,70% 0,63% 0,68%
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Mutaties

2004 2005 2006 2007

Aantal 505 567 564 549

% van het bezit 13,5 15,2 15,0 14,8

Verdeeld naar:

% voor eengezinswoningen 6,1 6,3 6,0 5,5

% voor overige 9,7 11,1 10,2 9,9

% voor studentenwoningen 35,6 39,9 42,4 42,4



De groei van het aantal dagen leegstand bij mutatie valt naast

de specifieke leegstand bij enkele studentencomplexen, ook te

verklaren vanuit het hoge aantal mutaties met relatief grote

ingrepen en bijbehorende investeringen. Daarnaast wordt er

vaker voor gekozen om panden leeg te houden in afwachting van

planontwikkeling met betrekking tot herbestemming (bijvoor-

beeld studenteneenheden verbouwen voor andere doelgroep of

duplexwoningen ontsplitsen)

In bovenstaande cijfers is niet de huurderving is opgenomen

van de uit exploitatie genomen woningen in verband met de her-

structurering (bijvoorbeeld vernieuwing van Trichterveld en van

leegstaande verkoopwoningen.

Afrekening waarborgsommen

Bij beëindiging van de huurovereenkomst wordt de waarborg-

som met rente terugbetaald danwel verrekend. In onderstaand

overzicht is aangegeven op hoeveel huurders dit betrekking had

en waarmee eventuele verrekening heeft plaatsgevonden.

Klantenzorg en waardering

In lijn met het streven om bewoners en andere klanten zo goed

mogelijk te bedienen, en goede huurders te belonen, zijn ook in

2007 weer de nodige inspanningen geleverd. Te constateren is

dat de lichte terugval in de tevredenheidscores van vorig jaar

mag worden bestempeld als incident. In het verslagjaar noteer-

den we immers weer (op onderdelen sterk) gestegen scores!

Uiteraard is alertheid op wenselijke bijsturing in procedures en

werkprocessen de boodschap. Maandelijks worden hiervoor de

gegevens van de uitgezette enquêtes geanalyseerd.

Monitoring

Om voortdurend op de hoogte te blijven van het beeld en de

beleving dat bewoners hebben van niveau en kwaliteit van onze

dienstverlening, worden structureel enquêtes gehouden. 

Één over de bevindingen ten aanzien van de afhandeling van

reparatieverzoeken; één voor nieuwe bewoners over het verloop

van het mutatieproces en één voor vertrekkende huurders om

inzicht te krijgen in hun mening over de dienstverlening in meer

algemene zin.

Enquête reparatieverzoeken

Na het huren van een woning, zijn de meeste contacten tussen

de huurders en Maasvallei naar aanleiding van onderhoud.

Vooral bij de uitvoering van het reparatieonderhoud merkt de

huurder in hoeverre Maasvallei aan haar streven naar kwaliteit
2004 2005 2006 2007
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Waarborgsommen

2004 2005 2006 2007

Aantal:

Volledig terugbetaald 301 370 386 394

Verrekend (ged.) met huur, reparatie en overige kosten 83 75 58 67

Verrekend (ged.) met alleen reparatie en overige kosten 61 60 48 35

Verrekend (ged.) met alleen overige kosten 23 21 17 11

Niet verrekend door ontbreken waarborgsom 21 27 25 29

inhoud geeft. Hoe snel wordt gereageerd op meldingen en hoe

goed worden reparaties verricht. Naast de regelmatige toetsen

die op dat gebied worden uitgevoerd in het kader van het KWH

label, wordt de tevredenheid van de huurders ook zelf structu-

reel onderzocht. Steekproefsgewijs wordt naar bewoners die een

reparatieverzoek hebben ingediend een korte vragenlijst gezon-

den. Door de mensen die de enquête ingevuld terugstuurden,

werd de vraag over de algemene tevredenheid als volgt ingevuld:



Vast te stellen is dat de terugval in tevredenheid in 2006 over

de afhandeling van de reparatieverzoeken in elk geval geen

ingezette trend betrof. In het verslagjaar is het tij weer enigszins

gekeerd en zien we weer verbeterde scores.

Enquête mutatieproces

Uit de 173 in 2007 retour ontvangen ingevulde vragenlijsten

kan worden geconcludeerd dat het aandeel nieuwe huurders dat

tevreden tot zeer tevreden was over de gang van zaken rond het

sluiten van het huurcontract en het betrekken van de nieuwe

woning op een hoog niveau stabiliseert. In het verslagjaar gaf

96,2% aan (zeer) tevreden te zijn.

Bijna 84% gaf aan zich in bepaalde mate of helemaal thuis te

voelen bij Maasvallei.

Exit enquête

Ook aan de vertrekkende huurders is gevraagd naar de mate van

(on)tevredenheid. De in 2007 ontvangen antwoorden leveren

het volgende beeld op:

• 93% van de vertrekkende huurders waren tevreden tot zeer

tevreden over de woning die ze verlieten.

• 98% gaf aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de dienst-

verlening van Maasvallei.

Ook deze cijfers beschouwen wij als een compliment maar ook

als ruggesteun voor ons kwaliteitsstreven, zowel met betrekking

tot onze producten als ten aanzien van onze dienstverlening. 

Uit deze enquêtes is ook gebleken dat het merendeel van de

verhuisde huurders verhuist naar een duurdere, grotere huurwo-

ning en dat bijna driekwart van hen in de huursector blijft.

Ongeveer een kwart zegt te verhuizen naar een koopwoning.

Kluscheque

Huurders die 25 jaar bij Maasvallei huren, krijgen een klusche-

que met 10 coupons die bij Maasvallei voor allerlei klussen en

voorzieningen aan de woning kunnen worden verzilverd. Uit de

bestedingen in de afgelopen jaren blijkt dat deze kluscheque

gemiddeld een feitelijke waarde van bijna € 200,- vertegen-

woordigde. In 2007 werden 240 coupons ingewisseld. De daar-

voor verrichte leveringen of diensten beliepen een kostenpost van

€ 3.763,-. Dit komt neer op gemiddeld € 15,68 per coupon.

De in de loop van de tijd

verstrekte en nog niet

ingewisselde cheques ver-

tegenwoordigen per ultimo

2007 nog een waarde van

€ 29.080,-.

Aanvullende diensten

Maasvallei biedt een gevarieerd aanbod aan producten en dien-

sten die samenhangen met het wonen of een waardevolle bijdra-

ge (kunnen) leveren aan het woon- en leefgenot.

In 2007 was het volgende aanbod beschikbaar:

• Glasverzekering: een collectieve verzekering tegen glasscha-

de, waarvan huurders tegen de zeer lage premie van € 1,02

per maand gebruik kunnen maken (deelname percentage

ruim 94%).

• Ontstoppingsfonds: een collectief fonds, waarbij huurders

zich tegen aantrekkelijke condities (tarief € 0,45 per

maand) kunnen aansluiten om verzekerd te zijn van deskun-

dige en kostenloze hulp bij verstopping van rioleringen (deel-

namepercentage ruim 93%).

• Abonnement huurdersonderhoud: een collectieve voorziening

waarvan huurders tegen het redelijke tarief van € 4,54 per

maand lid kunnen worden. In dat geval neemt Maasvallei een

belangrijk deel van het huurdersonderhoud voor haar reke-

ning (deelnamepercentage ruim 71%).

• Verzekeringspakket: een pakket aan meest gangbare particu-

liere verzekeringen die aan huurders via bemiddeling van

Maasvallei tegen gereduceerde premies worden aangeboden.

• Gestoffeerde verhuur: enkele woningen worden in het dure

marktsegment gestoffeerd verhuurd.

• Tuinhulp: bij moeilijkheden met het onderhoud van de tuin,

kunnen oudere huurders tegen een voordelig tarief tuinhulp

inhuren.

• Verhuisservice: tegen een zeer voordelig tarief kunnen de

huurders een aanhangwagen, met of zonder huif alsmede

verhuisdozen, steekwagens en ander materieel huren.
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• Aantrekkelijke energieprijs: met Energie:Direct is een aan-

trekkelijk aanbod voor energielevering tot stand gekomen

waarbij huurders van Maasvallei € 10,- extra starterskorting

krijgen.

• Zorg aan huis: met Mosae zijn afspraken gemaakt om tegen

gereduceerde tarieven zorg te leveren aan bewoners van

Trichterveld.

• Keuzepakket bij keukenvervanging: kleurkeuze van deurtjes

en panelen, extra kasten, varianten in bijpassende grepen,

aanrechtbladen, spoelbakken en betegeling waardoor

‘droomkeuken’ kan worden samengesteld.

• Verf kopen met korting voor huurders die bij Maasvallei de

voordeelpas aanvragen.

• Korting op de premie van de zorgverzekering voor huurders

die gebruik maken van het collectieve contract tussen

Maasvallei en VGZ.

• In één van de monumenten van Maasvallei is een vestzak-

theater gevestigd. Als tegenprestatie kunnen de huurders van

Maasvallei met korting voorstellingen bijwonen.

Werken aan nieuwe producten en 
diensten

Maasvallei tracht regelmatig nieuwe producten en diensten te

introduceren met als doel de huurder zo veel als mogelijk woon-

genot en gebruiksvrijheid te bieden. Dit kunnen zelf ontwikkel-

de diensten of service zijn maar Maasvallei werkt hiervoor ook

samen met partners als een vanzelfsprekendheid om maat-

schappelijke doelstellingen te realiseren. In het verslagjaar is

daarvoor verdere uitwerking gegeven aan maatwerkproducten

voor de wijk Trichterveld.

Huurvarianten

Voor de nieuw te ontwikkelen woningen in het commerciële

huursegment in Trichterveld is een tweetal huurvarianten ont-

wikkeld die de huurders meer zekerheid bieden over de ontwik-

keling van zijn woonlasten: ‘Vast huren’ en ‘Zeker huren’. Beide

huurvarianten zijn contractueel uitgewerkt, waarbij wordt vast-

gelegd dat gedurende een periode van vijf of tien jaar geen of

een van te voren overeen gekomen huurverhoging wordt doorge-

voerd, worden aan de nieuwe huurders van de nieuwe woningen

in Trichterveld aangeboden.

Kopen met korting - Koopgarant

Aan de Trichtervelders is de garantie gegeven dat ze met voor-

rang naar een nieuwe woning in Trichterveld kunnen verhuizen;

ook eventueel naar een koopwoning. Gebleken is dat toch veel

potentiële kopers financieel niet draagkrachtig genoeg zijn om

een van de nieuwe woningen te kopen. Voor Maasvallei was dit

aanleiding om een nieuw koopproduct met kortingkoop te intro-

duceren. Daarvoor is aansluiting gezocht bij de Stichting

Koopgarant welke een koop-met-korting regeling heeft ontwik-

keld welk door de fiscus reeds volledig is geaccepteerd.

Onder de condities van Koopgarant zal Maasvallei een groot

deel van de nieuwe woningen in Trichterveld met 20% korting

aanbieden. In het kort komt het hierbij op neer dat met korting

wordt verkocht maar dat

in de toekomst bij door-

verkoop die korting aan

Maasvallei alsnog moet

betaald c.q. verrekend

met de koopprijs van

Maasvallei. Ook zal dan

30% van de gerealiseerde

verkoopwinst aan Maas-

vallei moeten worden af-

gedragen. Dit percentage

is o.m. door Vereniging

Eigen Huis als Fair Value-

balans aangemerkt.

Tevens hebben de kopers

onder die regeling terug-

koopgarantie van Maas-

vallei waar tegenover staat

de aanbiedingsplicht aan

Maasvallei.
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Inspraak en klantenpanels

Keuzevrijheid, participatie en zeggenschap zijn bij Maasvallei

algemeen aanvaarde beginselen. In dat kader past ook het

beleggen van bewonersbijeenkomsten bij nieuwbouwprojecten.

Daarbij blijkt steeds weer dat woonvoorkeuren en de vraag naar

nieuwe producten en diensten in steeds sneller tempo wisselen. 

Ook het in een zeer vroegtijdig stadium betrekken van toekom-

stige bewoners van nieuwbouwprojecten bij de invulling van hun

woning mag een succes worden genoemd. Dit is weliswaar zeer

bewerkelijk en vraagt veel overlegtijd doch in de praktijk blijkt

dat hiermee aan een grote wens wordt voldaan en de tevreden-

heid over hun woning en betrokkenheid met de woningcorpora-

tie wordt daarmee zeer bevorderd.

Om voeling met de vraag te behouden werkt Maasvallei ook met

klantenpanels. 

De voorstellen die door de deelnemers zijn gedaan over hoe

nieuwe bewoners hun woning opgeleverd willen zien zijn verder

uitgewerkt, waar mogelijk vertaald in aangepaste beleidsuit-

gangspunten en geïmplementeerd in de werkwijzen bij muta-

ties. 
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In het verslagjaar zijn voor de specifieke situatie van

Trichterveld contracten in uitwerking genomen.

Bij de eerstvolgende nieuwbouwtranche zal dit koopproduct op

de markt worden gebracht.

Als deze pilot in Trichterveld slaagt wordt overwogen de boven-

staande huur- en koopvarianten ook voor andere delen van het

bezit toe te passen. 

Zorgproducten

Met Stichting Vivre wordt verdere uitbouw gegeven aan de uit-

werking van zorgarrangementen en zorgproducten te leveren

vanuit de Zorgcentra die gelegen zijn in de buurten waar

Maasvallei haar bezit heeft. In Heer kan dit vanuit de locatie

Providentia en in Amby vanuit de locaties De Zeven Bronnen en

in de toekomst het nieuwe Wonen Welzijn Zorg project in Amby.

Zeker in de wijk Amby waar een aanzienlijk aantal seniorenwo-

ningen wordt toegevoegd is het aanbieden van die zorgproduc-

ten in de toekomst van groot belang.



“Rondom deze huizen is alles groen. 

Leuke huisjes, fijne buren, we hebben

het gezellig met elkaar. 

We wonen hier sinds 1975 en

we hebben zelf veel verbouwd. 

We genieten echt van ons huis.”

Arno en Kitty Frissen-Leclaire, Heukelstraat 



Leefbaarheid

Wonen is meer dan alleen een dak boven je hoofd. De mate

waarin bewoners tevreden zijn over het wonen wordt niet alleen

bepaald door de woning zelf. De woonomgeving, de aanwezig-

heid van voorzieningen, het veiligheidsgevoel van de mensen en

de manier waarop de mensen met elkaar omgaan, bepalen in

grote mate de mening van de bewoners over het woongenot.

Vanuit de historie heeft Maasvallei een sterke binding met de

buurten (voormalige dorpen aan de rand van Maastricht) waar

haar bezit voornamelijk is gelegen. De leefbaarheid van die

buurten ligt dan ook na aan het hart van Maasvallei. 

De insteek van Maasvallei is dat mensen zo lang mogelijk zelf-

standig in hun vertrouwde omgeving moeten kunnen blijven

wonen, in kwalitatief goede woningen, een veilige woonomge-

ving met een verzorgde uitstraling en waar de nodige voorzienin-

gen zijn te vinden. Dit vraagt ook vaak om een beleidsmatige

bijzondere en integrale aanpak. Die aanpak gaf op concrete

onderdelen al vermeldingen in voorgaande hoofdstukken. In dit

hoofdstuk wordt nog op specifieke zaken welke betrekking heb-

ben op het leefbaar houden van onze buurten ingegaan.

Buurt(gerichte) activiteiten

Omdat het bezit van Maasvallei voornamelijk gelegen is in aan-

trekkelijke buurten waarop een herstructureringsopgave niet van

toepassing is, richt de aandacht voor de taakvelden leefbaar-

heid en zorg zich voornamelijk op het behouden van de aanwe-

zige waarden en voorzieningen en het toevoegen van ontbreken-

de voorzieningen en zorgfaciliteiten. 

Een leefbare buurt heeft een positieve invloed op de buurtbin-

ding, de onderlinge samenhang en de daaruit voortvloeiend gro-

tere sociale cohesie met als gevolg een positieve bijdrage aan

nabuurschap en veiligheid(sgevoel) .

Het is in het verlengde hiervan dat ook buurtactiviteiten worden

ondersteund. Zo zijn diverse ruimten beschikbaar gesteld aan

verschillende verenigingen. Hiermee kunnen zij beschikken voor

de noodzakelijke ruimte voor het opbergen van verenigingskos-

tuums, het opbouwen van carnavalswagens en het opslaan van

kramen. Daarnaast is aan jubilerende verenigingen met een

sterke band in de wijk, een financiële bijdrage verstrekt.

Met dergelijke activiteiten hoopt Maasvallei haar betrokkenheid

met haar huurders en de buurten waar zij wonen meer tot uiting

te brengen.
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Teneinde gerichter te kunnen werken aan de samenwerking met

de bewoners is een beleidsnotitie over buurtbinding en sociale

cohesie uitgewerkt. Deze geeft inzicht in mogelijke maatregelen

om de leefbaarheid in samenwerking met de bewoners positief

te beïnvloeden. Aan de hand van de ideeën en conclusies in de

notitie wordt in de loop van 2008 bezien welke organisatorische

maatregelen hiervoor doorgevoerd kunnen worden. 

Soms blijkt het nodig om tegen erg verstorende elementen op te

treden. Zo is het noodzakelijk gebleken regelmatige te moeten

optreden tegen hangjongeren. Is eerder daarvoor een onderdoor-

gang afgesloten met hekwerken en tijdelijk een beveiligings-

dienst ingehuurd; het gevolg is dat deze jongeren zich verplaatst

hebben naar een nieuwe plek van een pas opgeleverd project in

het centrum van Amby. Met intensieve beheermaatregelen zoals

dagelijks reinigen van een goot en verwijderen van zwerfvuil

worden de gevolgen zoveel mogelijk aangepakt. Overwogen

wordt voorts om met verdere maatregelen zoals het aanbrengen

van een musquito (apparaat dat hoge tonen uitzend) de overlast

opnieuw terug te dringen. 

Een voorbeeld waarbij met weinig middelen toch een bijdrage

aan de uitstraling van complexen kan worden gegeven is het ini-

tiatief dat Maasvallei in 2007 heeft genomen voor enkele gale-

rijflats. 

Maasvallei besteed veel aandacht aan de uitstraling van haar

woningcomplexen vanuit de overtuiging dat een fraaie buiten-

kant ook een bijdrage levert aan het woongenot binnen de

buurt. Soms betreft dit zelfs kleine dingen. Helaas komt het

voor dat door persoonlijke keuzes of desinteresse dit aanzicht

wordt ontsierd. Een voorbeeld hiervan is het aanbrengen van

niet fraaie doeken of andere materialen tussen de spijlen van

balkons.

Maasvallei heeft er daarom in het verslagjaar voor gekozen om

als proef deze doeken in een uniforme kleur en materiaalkeuze

beschikbaar te stellen aan de bewoners. Op basis van de reac-

tie van de bewoners zal deze aanbieding bij meerdere apparte-

mentencomplexen worden ingevoerd.

Buurtgericht samenwerken

Voeling met de buurt houden acht Maasvallei van wezenlijk

belang. Leefbaarheid en veiligheid in de buurten zijn daarbij de

aandachtspunten om mensen zo prettig mogelijk in hun ver-

trouwde omgeving te laten wonen. 

Met het deelnemen aan de wijkteams die door de gemeente zijn

ingesteld in het kader van het buurtgericht werken, wordt dit

bevorderd. Deze wijkteams zijn samengesteld met buurtbewo-

ners en/of vertegenwoordigers van buurtkaders, buurtbeheerbe-

drijven, politie, Stichting Trajekt met maatschappelijk werk en

opbouwwerkers en de woningcorporaties. Zijn er specifieke

omstandigheden in een wijk, dan zal dat ook van invloed zijn op

de samenstelling van het wijkteam. 

Direct resultaat geldt als doelstelling. De effecten zijn zodoen-

de direct in de buurten merkbaar. 

Voorts zijn de volgende intenties c.q. activiteiten in het kader

van leefbaarheid en veiligheid te vermelden:

• Met de Stichting Traject is een samenwerkingsovereenkomst

gesloten waarin de intentie is vastgelegd om op het sociaal-

maatschappelijk vlak intensiever samen te werken.

• Maasvallei heeft 3 flat-/wijkbeheerders in dienst die direct

de fysieke toestand in en rond de gebouwen in de gaten hou-

den en zorgdragen voor noodzakelijke corrigerende acties.

• Met de basiseenheid van de politie en milieupolitie voeren

de wijkbeheerders van de woningcorporaties structureel over-

leg ter voorkoming van verloedering, vervuiling, overlast en

vandalisme.
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• Ter bestrijding van hennepteelt in woningen en de daarbij

aanwezige overlast en brandgevaarlijke situaties wordt inten-

sief samengewerkt met politie, justitie, gemeente en nutsbe-

drijven. (Hennepconvenant en zogenoemde henneptrein) en

worden huurbeëindigingen en huisuitzettingen doorgevoerd.

• Veel inzet wordt verricht om overlastsituaties en (gevoel van)

onveiligheid te voorkomen danwel op te lossen.

• In het reguliere onderhoud worden tevens forse investeringen

gedaan ten behoeve van extra kwaliteitsimpulsen aan de

woonomgeving in en rond de gebouwen.

• Successievelijk worden alle woningen voorzien van inbraak-

werende voorzieningen gebaseerd op het politiekeurmerk.

Leefbaarheidsfonds in rela-

tie tot buurtgericht werken

Om het buurtgericht wer-

ken te bevorderen wordt

in Maastricht ook de

positie van de buurtka-

ders/buurtplatforms ver-

der uitgewerkt. Per

stadsdeel is een systeem

ontwikkeld waardoor elke

buurt voorzien kan wor-

den van een eigen buurt-

budget. De hoogte van

het budget wordt mede

bepaald door de zwaarte van de problemen die de verschillende

buurten kennen. Het totale budget is vooralsnog circa 

€ 520.000,- per jaar. De gelden worden ten laste van het leef-

baarheidsfonds en via de buurtplatforms gezamenlijk door

gemeente en woningcorporaties Servatius, Woonpunt en

Maasvallei toegekend.

Buurtactieplannen

Omdat de mening van bewoners cruciaal is bij de beleidsont-

wikkeling voor de buurt, worden zij nauw betrokken bij de plan-

vorming en de uitvoering ervan. Om een duidelijk beeld van de

mening van de bewoners te krijgen stelt de gemeente tweejaar-

lijks een buurtprofiel op na gehouden buurtpeilingen. De analyse

van deze buurtprofielen wordt in ateliersessies besproken met

de bewoners en professionals en vertaald in buurtactieplannen.

Hierin wordt beschreven welke concrete oplossingen voor de

problemen in de buurt nodig worden geacht. Het gaat hierbij

vooral om tijdelijke extra impulsen die op korte termijn naast

het regulier beleid nodig c.q. wenselijk zijn. Die extra impuls

kunnen vervolgens gefinancierd worden uit het leefbaarheids-

fonds.

De uitkomsten van de buurtpeilingen leveren uiteraard ook

gegevens op welke worden meegenomen in de uitwerking van

complexbeheerplannen in het kader van het voorraadbeheer-

plan.

Beheer woningen sloopcomplexen

De leefbaarheid in buurten waar woningen gesloopt worden,

staat per definitie onder druk. Voor het beheer van woningen,

die leeg komen in verband met hun sloopbestemming worden

door Maasvallei bijzondere maatregelen getroffen. De leefbaar-

heid en veiligheid moet zoveel mogelijk en zo lang mogelijk

gehandhaafd blijven met deze beheermaatregelen. Om alle

mogelijke leegstandsrisico’s te voorkomen en de leefbaarheid in

de buurt te garanderen is een overeenkomst gesloten met ‘Ad

Hoc’. De vrijkomende woningen worden via deze organisatie

voor tijdelijke bewoning beschikbaar gesteld voor meestal stu-

denten.

Door deze tijdelijke bewoning wordt voorkomen dat leegstaande

woningen gekraakt en dragen de tijdelijke bewoners zorg voor

een representatieve staat van de woning en woonomgeving.

Hennepaanpak

Op basis van de met de gemeente, politie, justitie, nutsbedrij-

ven en collega woningcorporaties gesloten convenant hennep-

aanpak bestaat er eenduidigheid over de wijze van aanpak.

Deze is vastgelegd in een ‘protocol hennepaanpak’. Hierdoor is

meer snelheid en succes bij juridische procedures mogelijk

geworden en wordt een duidelijk signaal naar de maatschappij

afgegeven. 

Deze samenwerking mag als succesvol worden aangemerkt aan-

gezien het aantal huurbeëindigingen vanwege hennepteelt in

het verslagjaar tot 0 is gereduceerd.

In twee gevallen hebben betrokkenen een 2e kansbrief (feitelij-

ke laatste kans) gekregen. 

Leefbaarheidsfonds

Het leefbaarheidsfonds is in het leven geroepen bij het in 2000

afgesloten convenant tussen de gemeente Maastricht en de

woningcorporaties. Doelstelling was een grotere inzet op het ter-

rein van de leefbaarheid gestalte te geven. Door de deelnemen-

de partijen, waaronder Maasvallei, is destijds 20 mln. gulden

(€ 9.075.604) in het leefbaarheidsfonds gestort.

In eerste instantie konden de middelen uit het leefbaarheids-

fonds voor een vijftal categorieën worden ingezet: communicatie,

veiligheid, kunst in de wijk, buurtbudgetten en bijzondere 
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projecten. Veel aanvragen kenden in de beginjaren van het

fonds een ad-hoc karakter en bevonden zich vaak op het grens-

gebied tussen reguliere en niet reguliere werkzaamheden. Eind

2006 is besloten een andere invulling te geven aan het leef-

baarheidsfonds.

Mede als gevolg van de gewijzigde inzichten over buurtgericht

werken, buurtbudgetten en de relatie met de leefbaarheid in

buurten is de nieuwe inrichting van het leefbaarheidsfonds in

de loop van 2007 verder uitgewerkt. Doelstelling was samen

met de bewoners beter in staat te zijn om de middelen uit het

leefbaarheidsfonds effectief in te zetten voor het verbeteren van

de leefbaarheid in wijken en buurten.

De afzonderlijke categorieën communicatie, veiligheid en kunst

in de wijk zijn daardoor opgeheven. De resterende middelen

worden nu nog enkel ingezet ten behoeve van de buurtbudget-

ten en projecten. 

Op basis van de resultaten van de buurtpeilingen 2006 en de

actuele ontwikkelingen wordt door de gemeente Maastricht en

de woningcorporaties tweejaarlijks per buurt een ‘buurtagenda’

opgesteld. In deze buurtagenda’s worden acties opgenomen die

gericht zijn op het verbeteren van de leefbaarheid in de buurten

en het oplossen van acute problemen. Het buurtactieplan vormt

nu tevens het toetsingskader voor de inzet van de middelen uit

het leefbaarheidsfonds. 

Vooruitlopend op de nog uit te werken buurtontwikkelingsplan-

nen voor Mariaberg en Pottenberg is eind 2007 besloten voor

deze twee wijken elk een bedrag beschikbaar te stellen van één

mln. euro. Deze bedragen komen ten laste van de categorie pro-

jecten. 

Strategisch voorraadbeheer in relatie tot
leefbaarheid

Met strategisch voorraadbeheer wordt dynamisch op de woning-

markt gereageerd. Maasvallei heeft daartoe haar bezit systema-

tisch in kaart is gebracht. Naast de inventarisatie van de bouw-

technische kwaliteit van de woningen is ruim aandacht geschon-

ken aan de woontechnische kwaliteiten van de woningvoorraad en

de woonomgeving waar de woningen zijn gelegen. Daarbij zijn ver-

schillende doelgroepen gedefinieerd met per doelgroep een onder-

verdeling naar verschillende prijsklassen. Aan elke combinatie

doelgroep/huurprijsklasse is een referentiekader gekoppeld zodat

inzicht wordt verkregen in de aanwezige en gewenste (woon)tech-

nische kwaliteit van de woningen. Gewenste kwaliteiten kunnen op

die wijze structureel toegevoegd worden. Bij huurmutaties worden

de woningen daarvoor onder de loep genomen. Dit leidt tot een

forse toename van het mutatiekostenbudget terwijl een aanzienlijk

deel van de kosten niet via de door te voeren huurverhoging terug

is te verdienen. Naast het inspelen op de wijzigingen van de markt-

situatie wordt ook ingespeeld op het verbeteren of behouden van

een goede leefbaarheid van de buurt. Met het leveren van maat-

werk wordt tevredenheid over de woning bevorderd, daar waar

woonproducten niet meer aan de marktsituatie voldoen worden

deze voor een andere doelgroep verbouwd.

Daar waar herstructurering nodig is wordt ingespeeld op een

gedifferentieerde samenstelling van de buurt en/of het oplossen

van sociale problematieken.

De logische stap na de herijking van het voorraadbeleid en het

formuleren van een wijkvisie is het opstellen van complexbe-

heerplannen. Omdat voor de complexen al veel gegevens voor
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het strategisch voorraadbeheer worden vastgelegd, kan het uit-

werken van deze stap parallel lopen met het herijken van het

voorraadbeleid en de ontwikkeling van de wijkvisies. 

Behoud van bestaande kwaliteiten

Een uniek voorbeeld waarbij de aandacht van behoud van

bestaande kwaliteiten en het oplossen van woontechnische pro-

blemen nadrukkelijk aan de orde is, is de vernieuwing van

Trichterveld waarbij op termijn 213 bungalows welke als nood-

woningen zijn gebouwd te vervangen door fraaie nieuwbouw met

dezelfde architectonische uitstraling. In het hoofdstuk 4. 

Vastgoed ontwikkeling en beheer, is hierover al de voortgang

gerapporteerd.

Voor die buurt is een beeldkwaliteitplan uitgewerkt zodat de

toetsingsmaatstaven voor de toekomst vast liggen. Om er tevens

zeker van te zijn dat toekomstige eigenaren zich aan de ver-

plichtingen houden die uit het beeldkwaliteitplan voortvloeien,

is besloten de woningen onder appartementsrecht te verkopen

zodat de eigenaren wettelijk gekoppeld zijn aan een Vereniging

van Eigenaren. Enerzijds kan daarmee ondersteuning worden

gegeven bij het beheer en onderhoud van de woningen en

anderzijds zal die VVE het behouden van de fraaie uitstraling

van de woonomgeving tot taak hebben. Die Vereniging van

Eigenaren zal dan tevens de fondsen beheren voor gemeen-

schappelijk onderhoud aan daken, gevels maar ook de liguster-

hagen. Door dit gemeenschappelijk onderhoud zal het eendui-

dige en karakteristieke beeld van Trichterveld behouden blijven.

Ook het bomenbestand in Trichterveld is in kaart gebracht.

Aangegeven is welke bomen in de buurt gehandhaafd moet blij-

ven, welke vervangen mogen worden en welke zonder meer ver-

wijderd mogen worden.

Behoud van sociale cohesie

Aan de bewoners van Trichterveld is de belofte gegeven dat

Maasvallei mee zal werken aan het behoud van de sociale cohe-

sie in deze buurt. Dit wordt op verschillende manieren bevor-

derd.

Ten eerste door de Trichtervelders absoluut zelfs de keuze te

laten of ze naar een nieuwe woning willen verhuizen of in hun

oude bungalow willen blijven wonen. Vervolgens hebben deze

bewoners wanneer ze de keuze maken om te verhuizen naar een

nieuwe woning, voorrang bij de woningtoewijzing. De vraag van

de buurt om de betaalbaarheid te garanderen is ingevuld met de

differentiatie van de nieuwe woningen. Deze is reeds vooraf

vastgesteld op 50% huur en 50% koop. Van de 50% huur zal

2/3 deel sociale huur zijn en dus financieel bereikbaar voor de

doelgroep van beleid. 

Omdat bewoners van Trichterveld ook te kennen hebben gegeven

dat velen van hen wel belangstelling hebben voor de koopwonin-

gen maar dat deze financieel niet bereikbaar zijn, is voor deze

buurt een regeling van kopen met korting (Koopgarant) geïntrodu-

ceerd. Met 20% korting is daarmee de financiële mogelijkheid

voor het kopen van een nieuwe woning aanzienlijk vergroot. 

Tijdens het vervangingsproces zullen bungalows die vrij van

huur komen gereserveerd blijven voor vervanging en tijdelijk ver-

huurd worden aan studenten waarbij bewaakt wordt dat er geen

verloedering ontstaat. Ook wordt er bij de voortgangsplanning

rekening gehouden met de grootte van de vervangingstranches

zodat de overlast van sloop en bouwactiviteiten tot een mini-

mum worden beperkt.

Aandacht voor voorzieningen in de wijk.

Maasvallei neemt ook haar verantwoordelijkheid bij de realisa-

tie van de nodige winkelvoorzieningen.

In de wijk Amby is het project Witte Boerderij met 1170 m2

winkelruimte gerealiseerd. 

Tegenover dit project dient de trekker in de vorm van een nieuwe

supermarkt en enkele aanvullende ruimtes voor de vestiging van

detailhandel te komen. In 2007 is daarvoor in samenwerking met

de projectontwikkelaar het startsein gegeven. Door op het achter

gelegen gebied een bedrijfsgebouw te verwerven en de daar gele-

gen duplexwoningen aan te merken voor sloop, is een totaalplan

mogelijk geworden. Hierdoor kon voor deze ook reeds lang lopen-

de ontwikkeling, de gordiaanse knoop ontrafeld worden. 
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Meewerken aan afbouw van Vinkenslag

Maasvallei werkt mee aan de afbouw van het grote woonwagen-

centrum ‘Vinkenslag. Voor het eventueel gewenst verhuizen naar

een woning wordt aan de betrokkenen voorrang gegeven.

Daarnaast neemt Maasvallei haar deel in het realiseren van

nieuwe kleine woonwagenlocaties.

Het eerder gerealiseerde vernieuwende project waarbij een

woonwagenlocatie deels met woningen is ingevuld is als lande-

lijk voorbeeld aangemerkt en door vele partijen (collega woning-

corporaties en gemeenten) bezocht waarbij door Maasvallei de

nodige informatie is verstrekt. Een leerproduct voor het een

sprong vooruit in het normalisatieproces voor de huisvesting van

(voormalige) woonwagenbewoners.

Verkoop woningen

De verkoop van bestaande woningen is voor Maasvallei geen

doel op zich. Omdat de wijken waar Maasvallei bezit heeft al

een juiste verdeling van koop en huurwoningen kennen en zelfs

voor het merendeel uit koopwoningen bestaan hoeft hieraan

geen extra impuls gegeven te worden. Verkoop van bestaand

bezit om daarmee de leefbaarheid van de betreffende wijken te

bevorderen is dan ook geen beleidsitem. Verkoop van bestaand

bezit wordt door Maasvallei daarom alleen ingezet als middel

om de herstructureringsopgave te financieren, nieuwbouwwo-

ningen betaalbaar te houden voor mensen met een laag inko-

men en overige onrendabele investeringen in de volkshuisves-

ting te kunnen plegen. 

Op die manier wordt ook invulling gegeven aan het beleid van

Maasvallei om zoveel mogelijk kwalitatief goede woningen met

een relatieve lage huurprijs in het bestand van Maasvallei aan

te houden. Het met nieuwbouw realiseren van betaalbare

woningen met een huurprijs beneden de huurtoeslaggrens

brengt immers met de huidige bouw- en grondkosten een onren-

dabele investering met zich mee van gemiddeld € 70.000,-.

Ultimo 2007 omvat de verkoopportefeuille van Maasvallei 31

woningen. Het betreft woningen die voornamelijk zijn gelegen in

wijken waar Maasvallei slechts een beperkt bezit heeft. 

Uitzondering hierop vormen de verkoop van 50% van de appar-

tementen van een gebouw aan de Cuyleborg. Met de verkoop

van deze appartementen is door een mix van koop- en huur-

appartementen in een gebouw verkregen. Te constateren is dat

hierdoor de leefbaarheidskwaliteit in het gebouw aanzienlijk is

verbeterd. 

In Caberg zijn in het verslagjaar twee woningen die opgenomen

waren in het verkoopprogramma, vrij van huur gekomen. Voor

deze woningen is de wijziging in de koopmarkt te merken.

Ondanks het regelmatig adverteren met deze woningen door de

makelaar, is hierop nagenoeg geen belangstelling getoond. 

Het bezit van Maasvallei in buurt Nazareth is beperkt. In het ver-

koopplan van Maasvallei is de verkoop voorzien van 24 woningen

in Nazareth. Inmiddels zijn hiervan 6 woningen verkocht.

Ultimo 2007 zijn twee woningen vrij van huur en kunnen in

principe verkocht worden. In relatie met het met de gemeente

Maastricht en de woningcorporaties Servatius en Woonpunt

convenant ‘Gebiedsontwikkeling Maastricht Noord Oost’ is de

verkoop echter aangehouden. Doel van het convenant is een

integrale herstructurering van de vier buurten, grenzend aan de

A2. Een van deze buurten is Nazareth. 

Vooruitlopend op de verdere uitwerking van het buurtontwikke-

lingsplan Nazareth is met Woonpunt overeenstemming bereikt

over de verkoop van deze woningen aan Woonpunt.

Bij de herstructurering van Trichterveld heeft Maasvallei voor

een strategie gekozen die het huurders aantrekkelijk maakt voor

een koopwoning te kiezen. Een deel van de nieuwbouwwonin-

gen biedt Maasvallei met korting aan. Maasvallei heeft gekozen

voor Koopgarant die een koop-met-korting regeling heeft ont-

wikkeld die door de fiscus is geaccepteerd. Maasvallei biedt

korting aan in ruil voor een terugkoopplicht en een verdeling van

de waardeontwikkeling op basis van het principe van fair value. 

De afronding van de Koopgarant-variant heeft in 2007 vertra-

ging opgelopen. De gekozen structuur van hoofdsplitsing en

ondersplitsing leidde tot een structuur die weliswaar juridisch

correct was maar in het beheer te complex werd. Hierdoor werd

de basis om het beeldkwaliteitsplan op een eenvoudige wijze te

handhaven onvoldoende gewaarborgd. De gewijzigde juridische

structuur doet wel recht aan de opzet: het handhaven van het

beeldkwaliteitsplan en het realiseren van een overzichtelijke

beheersituatie. 
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Wonen en zorg

Begeleid wonen

De vraag naar woonzorgvoorzieningen komt niet alleen van een

grote groep senioren. Ook verstandelijk en geestelijk gehandi-

capten of andere hulpbehoevende groeperingen hebben een

toenemend belang bij dit onderwerp. Maasvallei zoekt mee naar

oplossingen in dit kader en gaat samenwerkingsverbanden aan

met andere instellingen om projecten op kleine schaal te ont-

wikkelen. 

In het verslagjaar is daarvoor een aanvullend project t.b.v. bege-

leide huisvesting voor verstandelijk gehandicapte cliënten van

de Stichting RADAR

gerealiseerd en een ander

project t.b.v. de Stichting

Abbeyfield welke stichting

zich inzet voor het realise-

ren van groepswonen voor

ouderen ter voorkoming

van vereenzaming in ont-

wikkeling genomen.

Housing Accomodations

De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) is een aspect

die om aparte aandacht vraagt. De overlast in het openbaar

leven, die door toename van verslavings- en psychiatrische pro-

blematiek en dak- en thuisloosheid veroorzaakt wordt, maakt

het noodzakelijk dat tussen de instellingen die zorg en begelei-

ding kunnen geven onderling en met de woningcorporaties

afspraken worden gemaakt. In dat kader is tussen de partijen

waaronder ook de Maastrichtse woningcorporaties een conve-

nant ondertekend ten behoeve van een gecoördineerde aanpak.

Voor de woningcorporaties betekend dit dat via het Woningburo

voldoende woningen hiervoor beschikbaar worden gesteld en

dat een financiële bijdrage wordt geleverd in de kosten van het

project Housing Accomodations. De coördinerende werkwijze en

methodiek van Housing Accomodations is inmiddels, naast aan-

vankelijk voor de GGZ ook beschikbaar gekomen voor instellin-

gen uit de Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en de

Verslavingszorg.

Meldpunt moeilijk plaatsbaren

Om uithuiszettingen zoveel mogelijk te voorkomen, participeert

Maasvallei, ook financieel, in het Meldpunt Moeilijk

Plaatsbaren. Dit is een samenwerkingsverband van hulpverle-

ningsinstellingen en woningcorporaties dat zorgdraagt voor de

woonbegeleiding van mensen die anders vanwege door hun ver-

oorzaakte problemen of overlast, zouden worden ontruimd en

daardoor misschien dakloos zouden worden. De coördinatie van

het Meldpunt ligt bij de GGD.

Zwerfjongeren

Met de Stichting Zwerfjongeren Limburg is in het verslagjaar

een project gerealiseerd voor de huisvesting en ondersteuning

van 4 zwerfjongeren. In de toekomst wordt in overleg met

genoemde stichting bezien of een uitbreiding van het project

tot de mogelijkheden behoort. Vooralsnog is uit de gehouden

evaluatie gebleken dat om organisa-

torische redenen bij de Stichting

Zwerfjongeren de realisering van

een volgende cluster voor 2 x 4

zwerfjongeren in de wacht moet

worden geplaatst.

Woon-zorgcomplexen

Maasvallei bezit een drietal complexen aanleunwoningen waar-

in de min of meer intensieve zorg door een zorginstelling wordt

verstrekt. Die woningen worden daartoe via deze zorginstellin-

gen verhuurd aan bewoners die daarvoor geïndiceerd zijn.

Daarnaast wordt in samenwerking met zorginstellingen reeds

concreet zorgaanbod (alarmering, maaltijd, activiteiten, zorg-

hulp) of zorggarantiepakketten geboden in een aantal in de

buurt van het centrum gelegen complexen.

Zowel met Mosae Zorggroep te Maastricht als de Zorgorganisatie

Vivre te Maastricht wordt overleg gevoerd om te komen tot een

uitbreiding naar meerdere complexen.

Het huidige Zorgcentrum Amby zal worden vervangen door een

nieuwe Woon Welzijn en Zorg locatie. De besluitvorming hierover

dateert al van vele jaren geleden en de plannen zijn al diverse

keren op basis van gewijzigde inzichten en regelgeving in de

zorgsector, aangepast. De ontwikkeling, welke in goede samen-

werking met Stichting Vivre plaats vindt, is in het verslagjaar

gevorderd tot de afronding van de samenwerkingsovereenkomst

op basis van het definitief ontwerp en het project heeft een goed-

keurende verklaring van het Zorgkantoor mogen ontvangen.
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De nieuwe stedenbouwkundige contouren zijn vastgesteld en

het nieuwbouwprogramma zal een forse bijdrage gaan leveren

aan de extramuralisering van zorg- en verpleeginstituten.

Het complex zal straks nog slechts 30 plaatsen voor verpleging

in de vorm van groepswonen omvatten met daarnaast 150

woningen voor senioren; van zelfstandige woningen voor alle

leeftijden tot de categorie van beschermde wonen; zowel in de

koop als de (sociale) huursector. De ondersteunende zorg- wel-

zijns- en gemaksdiensten zullen geleverd worden vanuit de

daarvoor te bouwen 1000 m2 nader in te vullen ruimten van

waaruit ook diensten aan de omliggende buurt zullen worden

aangeboden.

Service en diensten

Al geruime tijd worden door Maasvallei zelf diensten aangebo-

den om bewoners van enige zorg te ontzien. In het hoofdstuk 5.

Kwaliteit in Woondiensten is hiervan een opsomming opgeno-

men.

Huisvesting gehandicapten

Ten aanzien van de huisvesting van gehandicapten is eerder in

dit verslag reeds vermeld dat in het verslagjaar met toepassing

van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 84 woningen

zijn aangepast waarmee een budget van € 191.600,- was

gemoeid.

Tevens zijn in het verslagjaar de entreepaden naar seniorenwo-

ningen aan de Arenborghoeve en het achterliggende terrein aan-

gepast ten behoeve van een betere toegankelijkheid.

Wonen Welzijn Zorg

Op 21 december 2005 werd door de Provincie Limburg, het

Zorgkantoor voor Zuid Limburg, de gemeenten, woningcorpora-

ties, zorgaanbieders, aanbieders van welzijnsdiensten en verte-

genwoordigers van zorgvragers in de regio Maastricht en

Mergelland, een convenant ondertekend in het kader van de

Koploperspilot Modernisering AWBZ. Voor de betreffende corpo-

raties waaronder Maasvallei betekent dit dat ze zich zullen

inspannen hun aandeel in het uitvoeringsprogramma Wonen

Welzijn Zorg Maastricht en Mergelland 2006 – 2010 tot stand

te brengen.

Voor Maastricht zijn in dit uitvoeringsprogramma bouwplannen

voor 875 zorgwoningen/wooneenheden opgenomen. Het aan-

deel van Maasvallei hierin bestaat uiteindelijk uit 151 wonin-

gen/wooneenheden.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Sinds 1 januari 2007 is de wet WMO van kracht. De WMO

beoogt dat iedereen in de samenleving zo lang als mogelijk goed

kan mee functioneren 

De prestatievelden zoals deze benoemd zijn in de nieuwe wet

sluiten op onderdelen aan op de prestatievelden van de woning-

corporaties. Leefbaarheid, woonkwaliteit en de huisvesting van

mensen met beperkingen of specifieke zorg zijn thema’s waarin

ook taken liggen voor corporaties.

Vanuit die insteek besteedt Maasvallei bijzondere aandacht aan

de buurtbinding van bewoners. Dit betekent vaak in de eigen

omgeving blijven wonen en deel nemen aan het sociaal maat-

schappelijk verkeer. Maasvallei is er dan ook voorstander van

dat wijkbewoners enige voorrang moeten krijgen bij het toewij-

zen van woningen in de wijk waar ze wonen. Niet alleen buurt-

binding wordt daarmee bevorderd, ook de doorstroming van

senioren in de wijk wordt hierdoor gestimuleerd. In de discus-

sie over een nieuw toewijzingsbeleid zal Maasvallei voor dit uit

te werken maatwerk stellig nemen. Bij het toewijzen van nieuw-

bouwwoningen is het met voorrang toewijzen aan buurtbewo-

ners al jarenlang praktijk bij Maasvallei.

In 2007 is in dit kader overleg tussen de gemeente Maastricht

en de corporaties gestart over het realiseren van levensloopbe-

stendige woningen, woningaanpassingen en het verstrekken van

verhuisadviezen. Buurtbinding en gedwongen verhuizen sluiten

niet bepaald op elkaar aan. Maasvallei ziet een verhuisadvies

dan ook als de laatste schakel in het afwegingsproces bij het

zoeken naar een oplossing om zelfstandig te kunnen blijven

wonen.
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“In deze omgeving wonen we graag. 

Veel ouderen wonen hier en je kunt op 

iedereen rekenen als het nodig is. 

Het is ook gunstig dat we zó zonder auto 

de stad in kunnen en dat twee supermarkten 

vlakbij zijn.”

Mariëtte en Eugène Janssen-Lardenoye, seniorencomplex en villa Scharnerweg 



Bewoners betrekken bij beleid en beheer

Algemeen

De bewonersparticipatie zoals Maasvallei die kent heeft zich

over een lange reeks van jaren ontwikkeld tot de overlegstruc-

tuur zoals we die vandaag de dag kennen. Omdat de samenle-

ving voortdurend wijzigt en individueler wordt is een tendens

waarneembaar dat mensen steeds minder behoefte heeft aan

collectieve acties. Door gebruik te maken van de nieuwste ICT-

ontwikkelingen kan men snel en compleet informatie vergaren

en die vervolgens vertalen in eigen wensen en keuzen. Deze ten-

dens heeft ook zijn invloed op de bewonersparticipatie en

dwingt ons tot nadenken over het doorontwikkelen van nieuwe

vormen hiervan. 

In de loop van de tijd is Maasvallei steeds klantgerichter gewor-

den. Voor de huurders is alles beter geregeld en met hen wordt

in velerlei vormen direct gecommuniceerd. Het gevolg hiervan is

dat huurders ook minder behoefte voelen zich via afvaardiging

overleg te voeren met Maasvallei. Ook is een tendens waar-

neembaar dat het telkens een hele opgave blijkt nieuw bloed te

vinden voor zowel de overkoepelende huurdersvereniging als de

bewonerscommissies op complexniveau. Als deze trends zich

voortzetten kan de vraag gesteld worden hoe lang de bestaande

structuur van bewonersbelangenbehartiging nog gehandhaafd

kan blijven.

In het verslagjaar heeft Maasvallei door een student van de

Universiteit van Maastricht een onderzoek laten verrichten naar

de actuele en gewenste staat van bewonersparticipatie en com-

municatie bij Maasvallei. In het onderzoek is gekeken naar

functionaliteit van de huidige gang van zaken bij Maasvallei en

van daaruit is uitgewerkt welke ambities Maasvallei op deze

vlakken heeft en wat de huurders zelf willen. De uitkomsten van

dit onderzoek worden verwerkt in een plan van aanpak waarmee

adequaat wordt ingespeeld op de nieuwe maatschappelijke ont-

wikkelingen. 

In de loop van 2008 worden de aanbevelingen uit het rapport

verder omgezet worden in keuzes voor de nieuwe structuur van

bewoners overleg en vertegenwoordiging.

Huurdersvereniging Woonvallei

Maasvallei en de Huurdersvereniging Woonvallei hebben een

goede verstandhouding. In de samenwerkingsovereenkomst is

helder aangegeven over welke onderwerpen met de HV

Woonvallei resp. de bewonersoverlegcommissies overleg wordt

gevoerd. Ook is hierbij aangegeven welke status het adviesrecht

heeft. Deze duidelijke afspraken vormen de basis voor een

goede samenwerking waarvan in de praktijk daadwerkelijk spra-

ke is.

In de samenwerkingsovereenkomst is ook opgenomen dat de HV

Woonvallei de bevoegdheid heeft om een bindende voordracht

te doen voor de benoeming van twee leden van de Raad van

Commissarissen en een lid van de klachtencommissie. 

In het verslagjaar is zodoende de voordracht gedaan voor de her-

benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen. De

benoeming heeft overeenkomstig plaatsgevonden. 

Volgens het aftreedrooster zal in 2008 de voordracht voor de

(her)benoeming van het lid en het plaatsvervangend lid, die op

voordracht van de HV Woonvallei zitting hebben in de klachten-

commissie, aan de orde zijn.

In de samenwerkingsovereenkomst is eveneens de financiële

ondersteuning geregeld. Voor 2007 is de vergoeding aan de HV

Woonvallei verhoogd met het prijsindexcijfer van 1,1%. 
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Aan de hand van het aantal verhuureenheden per 1 januari

2007 is de bijdrage over 2007 vastgesteld op € 20.237,-. Met

de HV Woonvallei zijn eind 2007 afspraken gemaakt over een

bijstelling van de berekeningsmethodiek. Als gevolg van ver-

koop, sloop en herstructurering van delen van het bezit vermin-

dert immers het aantal woningen terwijl daarvoor de belangen-

behartiging niet evenredig afneemt. Zolang de vervangende

nieuwbouw niet is opgeleverd wordt voor de berekening van de

financiële bijdrage als ondergrens aangehouden het aantal

woningen per 1 januari 2007.

Per 31 december 2007 waren 739 huurders lid van de HV

Woonvallei. Op 31 december 2006 bedroeg dit aantal 720. Na

een gestage daling in de voorbije jaren is in 2007 weer een stij-

ging van het aantal leden te constateren. De stijging is opmer-

kelijk omdat het aantal voor verhuur beschikbare woningen als

gevolg van de realisatie van een aantal herstructureringsplannen

daalt. De gerichte ledenwerfacties van de HV Woonvallei in

2007 hebben dus resultaat gehad.

Voor de beleidsmatige zaken voert Maasvallei rechtstreeks over-

leg met de HV Woonvallei. Voor onderwerpen die op complex-

niveau spelen, zijn de bewonersoverlegcommissies het aan-

spreekpunt. 

In de afgelopen jaren is het overleg tussen de HV Woonvallei en

Maasvallei uitgebreid over meerdere lagen van de organisatie

van Maasvallei. Onderstaand een overzicht van deze overleg-

structuur: 

• Twee keer per jaar vindt overleg plaats tussen een delegatie

van de Raad van Commissarissen en de HV Woonvallei

(informatief).

• Tweemaandelijks overleg tussen de directeur-bestuurder en

de voorzitter (of dagelijks bestuur) van de HV Woonvallei

(overleg met formele status en een informatief karakter).

• Tweemaandelijks overleg tussen het hoofd Woondienst en de

voorzitter (of dagelijks bestuur) van de HV Woonvallei (over-

leg over concrete uitvoeringszaken met een klantgericht en

informatief karakter).

• Tweemaandelijks regulier overleg tussen het hoofd

Beleidsontwikkeling en de HV Woonvallei (over beleidsma-

tige onderwerpen en ontwikkelingen).

De communicatie met de HV Woonvallei heeft hierdoor een

hogere frequentie en vindt over meer onderwerpen plaats dan

de samenwerkingsovereenkomst beschrijft.

Naast de gebruikelijk te bespreken zaken zoals de financiële

meerjarenbedrijfsbegroting 2007, de onderhoudsbegroting

2007, het activiteitenplan 2007 en het jaarverslag 2006 waren

in het reguliere overleg met het dagelijks bestuur van de HV

Woonvallei de belangrijkste onderwerpen van gesprek:

• Verantwoording over de realisatie activiteitenplan 2006.

• Evaluatie onderhoud 2006.

• Jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2007.

• Prestatieafspraken gemeente/corporaties.

• Begroting HV Woonvallei.

• Financiële verantwoording HV Woonvallei over 2006.

• Rapport ‘Onderzoek naar bewonersparticipatie en communi-

catie voor Maasvallei’ en de notitie over buurtbinding.

• Beleidsaanpassingen.

• Dienstverlening bij wanbetalers.

• Mutatieprocedure.

• Kwaliteitseisen woningvoorraad.

• Verkoop woningen in

Nazareth aan Woonpunt.

Om de zelfstandigheid beter

tot zijn recht te laten komen

brengt de HV Woonvallei

periodiek haar eigen vereni-

gingsblad ‘Woonvalleike’ uit.

Hiermee worden de huurders

periodiek op de hoogte

gebracht van de actualitei-

ten, tips en wetenswaardig-

heden op huur- en woonge-

bied. 

Bewonersoverlegcommissies (BOC’s)

De BOC’s zijn het aanspreekpunt voor zaken die op complexni-

veau spelen. Aan de orde komen onderhoudswerkzaamheden in

het complex en zaken die in de woonomgeving actueel zijn. 

Evenals in voorgaande jaren is de belangstelling onder bewoners

gering om zitting te nemen in een BOC. Binnen het totale bezit

zijn slechts een zestal BOC’s actief.

In grotere herstructureringsprojecten worden aparte informatie-

bijeenkomsten belegd en worden de bewoners individueel bena-

derd en zo nodig begeleid. Afhankelijk van de aard en omvang

van het herstructureringsproject wordt maatwerk geleverd. 
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Voor het project Trichterveld waar de bestaande bungalows

geleidelijk aan vervangen worden door nieuwe woningen functi-

oneert wel een actieve BOC waarmee de voortgang van de plan-

nen periodiek wordt besproken. De samenwerking is vastgelegd

in een convenant. Deze BOC heeft een eigen vergader- en infor-

matieruimte ter beschikking en in goed overleg is een gezamen-

lijk communicatieplan vastgesteld.

Inmiddels wordt deze informatie bungalow ook voor andere acti-

viteiten voor de buurt gebruikt. Zo wordt die regelmatig gebruikt

als sociaal wijkrestaurant waar jongeren voor ouderen een diner

verzorgen.

Bij de herstructurering van Trichterveld wordt een mix van huur-

en koopwoningen gerealiseerd. Om de karakteristieke uitstraling

van de buurt te bewaren is een beeldkwaliteitsplan opgesteld en

wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht, die de kwaliteit

van de buurt in de toekomst moet waarborgen. 

Die vereniging heeft vooral de verantwoordelijkheid voor het

behouden van een eenduidige kwaliteit van de ‘schil’ van de

woningen en de hagen rondom de tuinen. 

Maasvallei vervult hierbij een begeleidende en adviserende rol.

Tevens kan daardoor een gezamenlijk onderhoud door

Maasvallei worden geregeld.

Bewoners informeren

De positie van de individuele huurder wordt steeds belangrijker.

Maasvallei vindt het belangrijk de individuele huurder duidelijk

te maken waarover hij zeggenschap heeft. Belangrijk onderdeel

van onze dienstverlening is daarom het informeren van onze

huurders. Op individueel niveau zijn er veelvuldig contacten

met bewoners. Naast de gebruikelijke contacten met bewoners

vindt er informatieoverdracht plaats via e-mail, enquêtes en

huisbezoeken. Informatie wordt verstrekt via correspondentie,

nieuwsbrieven, afzonderlijke brochures en het bewonersblad

van Maasvallei, de Woonwijzer. Dit blad komt drie keer per jaar

uit en wordt verspreid onder alle huurders en relaties.

Elke nieuwe huurder ontvangt voorts een informatiemap met

uitvoerige informatie over het wonen in de meest uitgebreide zin

van het woord. Naast het huurcontract en de algemene voor-

waarden wordt de nieuwe huurder geïnformeerd over onderwer-

pen als:

• Huren en wat er bij komt kijken. In de brochure is formatie

terug te vinden over de huurprijs, servicekosten, de huurtoe-

slag en het betalen van de huur.

• Het onderhouden van de woningen en het abonnement huur-

dersonderhoud.

• Het indienen van reparatieverzoeken, het melden van ruit-

breuken en verstoppingen.

• Zelf aangebrachte voorzieningen, inclusief een reeks van tips

en richtlijnen om zelf te klussen.

• Algemene tips en informatie over service en faciliteiten van

Maasvallei.

• Specifieke informatie over zaken van de betreffende woning. 

• Informatie over de HV Woonvallei.

Voor iedereen is daarenboven informatie via de website van

Maasvallei beschikbaar. Om een duidelijke en doelgerichte

communicatie met de huurder en andere belangstellenden te

realiseren, bestaat het voornemen om in 2008 bijzondere aan-

dacht te schenken aan het optimaal en zoveel mogelijk interac-

tief inzetten van de website.

Klantenpanels

In 2007 is weer een klantenpanel georganiseerd. 

Omdat in het eerder gehouden klantenpanel over de klantwen-

sen voor de opleveringskwaliteit van mutatiewoningen geen hel-

der beeld is ontstaan over deze wensen is een tweede panel over

dit onderwerp georganiseerd. Uiteindelijk heeft dit een helder

beeld opgeleverd over hoe nieuwe bewoners hun woning opge-

leverd willen krijgen. De voorstellen die door de deelnemers zijn

gedaan zijn verder uitgewerkt en waar mogelijk vertaald in aan-

gepaste beleidsuitgangspunten en werkwijzen. Implementatie

van de wijzigingen heeft in 2007 plaats gevonden.

Het Kamerburo heeft in opdracht van de Stichting Studenten-

huisvesting Maastricht onder alle Maastrichtse studenten een

uitgebreid on-line onderzoek verricht. Doelstelling van het

onderzoek was inzicht te verkrijgen in de tevredenheid van stu-

denten over hun huisvesting. Daarnaast worden met behulp van
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de resultaten van het onderzoek de woonwensen van studenten

in kaart gebracht. Begin 2008 worden de eerste onderzoeksre-

sultaten verwacht.

Klachtencommissie

Maasvallei staat voor kwaliteit. Uitgangspunt is vasthouden wat

goed is en verbeteren wat beter kan.

Toch kan het voorkomen dat huurders niet tevreden zijn. De ene

keer gaat er iets mis bij Maasvallei , de andere keer verwacht de

huurder meer dan mogelijk is. Normaliter komen partijen er in

onderling overleg wel uit. Blijkt dit niet mogelijk dan kunnen ze

zich wenden tot de klachtencommissie. Die klachtencommissie

is een door het bestuur ingestelde commissie die tot taak heeft

het bestuur met redenen omkleed te adviseren over de behan-

deling van klachten.

De werkwijze van de klachtencommissie is vastgelegd in een

klachtenreglement dat op verzoek aan belangstellenden wordt

verstrekt en via de web-site van Maasvallei is te downloaden.

Indien een klacht in behandeling wordt genomen vindt een

hoorzitting plaats, waarna de klachtencommissie het advies aan

de directie van Maasvallei uitbrengt. Wanneer de directie van

dit advies wenst af te wijken dient dit ter accordering voorge-

legd te worden aan de Raad van Commissarissen. Het uiteinde-

lijke besluit wordt daarna aan de indiener van de klacht gemo-

tiveerd kenbaar maakt. 

De klachtenprocedure begint met een schriftelijke klacht

gericht aan de klachtencommissie. De ze toetst vervolgens of de

klacht in behandeling wordt genomen. Een van de criteria is de

toets of het werkapparaat voldoende in staat is gesteld de klacht

op te lossen. De klachtencommissie stuurt in de meeste geval-

len de klacht alsnog door naar het werkapparaat met het ver-

zoek binnen de gestelde termijnen de klacht op te lossen.

Meestal leidt dit tot een positief resultaat en wordt de klacht tot

tevredenheid van klager opgelost. Als de klager ontevreden

blijft, wordt de klacht door de klachtencommissie behandeld. 

De samenstelling van de klachtencommissie is per ultimo ver-

slagjaar als volgt:

In 2007 zijn een achttal klachten bij de klachtencommissie

gemeld. Conform het gestelde in het klachtenreglement is het

werkapparaat in de gelegenheid gesteld een oplossing te vinden

waarmee klager kon instemmen. In één geval bleek dit niet

mogelijk en heeft de klachtencommissie deze klacht in behan-

deling genomen. In dat geval werd geadviseerd dat de klacht

ongegrond was. Één klacht is ingetrokken omdat klager zelf een

oplossing voor de door hem aangekaarte problematiek heeft

gevonden.

Voor de overige klachten heeft het werkapparaat in overleg met

de klagers een oplossing gevonden waarmee de klagers zich

konden verenigen.

Samenstelling klachtencommissie

Voorzitter Mr. P. Moors

Plaatsvervanger Mr. A. Cikikyan

Lid op voordracht HV Woonvallei Dhr. H. v.d. Vliet

Plaatsvervanger Dhr. J. Schefer

Lid op voordracht werkapparaat Ir. H. van den Berg 

Plaatsvervanger Dhr. N. ten Haaf
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Overzicht klachten ingediend bij klachtencommissie in 2007 

Categorie Aantal Alsnog in onderling Omschrijving klacht Advies

overleg opgelost

Handelwijze Maasvallei 3 2 Te woord staan huurder Geen advies nodig

Extra kosten i.v.m. Geen advies nodig 

leegstandkamers

In rekening brengen kosten Klacht ongegrond

bij mutatie

Overlast 3 2 Burenruzie Geen advies nodig

Geluidoverlast Geen advies nodig

Burenruzie Ingetrokken

Technisch van aard 2 2 Vocht in woning Geen advies nodig

Onderhoud cv-ketel Geen advies nodig

Totaal 8 6



“Het is een kleine kamer maar als student 

woon ik wel luxe met een eigen badkamer 

en keuken. De straat ziet er gezellig uit, 

mijn zus woont er ook. 

Ik vind het fijn om zo dicht bij het centrum 

te wonen. Helemaal prima.”

Joëlle Linders, studentenpand Hoogfrankrijk



Algemeen

Fiscaliteiten

Vorig jaar werd ervan melding gemaakt dat met ingang van 

1 januari 2006 woningcorporaties onderworpen zijn aan de Wet

Vennootschapsbelasting (Vpb). Woningcorporaties zijn vanaf die

datum voor commerciële activiteiten onderworpen aan de heffing

van vennootschapsbelasting. Vrijgesteld zijn nog (kern)activiteiten

betreffende het verkrijgen, bezit, beheer en het vervreemden

van huurwoningen beneden de huurtoeslaggrens, commerciële

plintruimten en maatschappelijk vastgoed. 

Hiervoor is in het verslagjaar een convenant tussen de belasting-

dienst en de woningcorporatiesector tot stand gekomen waarin

met praktische regels vastgelegd zijn op welke wijze met de

Vpb-plicht wordt omgegaan. In beginsel worden kon uit twee

‘basismodellen’ gekozen worden. Woningcorporaties die kozen

voor de subjectieve vrijstelling dienden hun belaste en vrij-

gestelde activiteiten juridisch te splitsen. Woningcorporaties die

opteerden voor de objectieve vrijstelling waren niet verplicht tot

een dergelijke juridische splitsing. maar dienden wel in de

administratie een transparante scheiding tussen belaste en vrij-

gestelde activiteiten aan te brengen. Hierdoor is een level playing

field gerealiseerd waarbij tevens ingespeeld is op de wetgeving

vanuit Brussel.

Het convenant en de daarin gemaakte afspraken in de vorm van

een unieke vaststellingsovereenkomst (VSO) is aan alle woning-

corporaties voorgelegd en die heeft vervolgens door een zeer

hoge deelname van de woningcorporaties bindende werking

gekregen. Daarmee heerste voor de woningcorporatiesector de

veronderstelling dat er duidelijkheid en meerjarige zekerheid

over het Vpb regime was verkregen.

Maasvallei heeft in 2007 gekozen voor model I, waarbij de

belaste en vrijgestelde activiteiten juridisch worden gesplitst en

er dus sprake is van het werken met meerdere entiteiten. In een

eerder jaar was hiervoor al een verbindingenstructuur opgericht

die naadloos aansloot met model 1 van de VSO. 

In de loop van het jaar zou op basis van die keuze de verdere

invulling plaatsvinden. 

De inkt van de VSO was echter nauwelijks droog of door het

Kabinet werd besloten dat met ingang van 1 januari 2008 de

belastingwetgeving voor woningcorporaties weer gewijzigd zou

worden. Met ingang van die datum vallen de woningcorporaties

integraal, dus voor al hun activiteiten, onder de heffing van ven-

nootschapsbelasting. Maasvallei heeft zich hiervoor geschaard

achter de partijen die tegen de Staat der Nederlanden een

geding voeren omdat deze handelwijze ervaren wordt als onbe-

hoorlijk bestuur.

Maasvallei zal overigens door gebruikmaking van de zogenaam-

de buffering binnen de VSO voor de jaren 2006 en 2007 nihil

aanslagen mogen verwachten.

De extra last als gevolg van de integrale Vpb heffing is in de

begroting voor de komende 10 jaar echter becijferd op € 5,3

miljoen. 

Daarnaast heeft het Kabinet besloten de woningcorporaties via

het Centraal Fonds Volkshuisvesting ten behoeve van de aanpak

in de 40 krachtwijken een heffing op te leggen in de komende

10 jaar. Op basis van de ontvangen signalen over de wijze van

berekenen van deze heffing is het aandeel van Maasvallei hier-

in becijferd op € 1,5 miljoen over die 10 jaar.

Beide heffingen zorgen er dus voor dat Maasvallei € 6,8 miljoen

(exclusief renteverlies door de heffing) minder kan investeren.

8.Financiële zaken
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Dit kan niet zonder dat dit ook consequenties heeft voor de

inzet van Maasvallei in de wijken waar haar bezit ligt en de

daarvoor geplande projecten.

Wanneer corporaties niet meer kunnen investeren, bestaat een

groot risico dat de thans nog goede wijken ook probleemwijken

worden. In dat kader is op te merken dat het Centraal Fonds

Volkshuisvesting, de financiële toezichthouder op de branche,

een kentering signaleert in de ontwikkeling van de financiële

draagkracht en vermogenspositie van woningcorporaties.

Daarnaast is door de VROMRaad (Adviesorgaan voor het

Kabinet) ook serieuze vraagtekens zet bij de integrale Vpb hef-

fing voor woningcorporaties omdat deze ervoor zorgt dat geld uit

de woonsector naar de algemene middelen stroomt. Er is dan

sprake van afroming en niet van activering. Daarnaast ontstaan

door de nieuwe belasting gevolgen voor de concurrentieverhou-

dingen tussen sociale verhuurders en particuliere verhuurders of

beleggingsinstituten.

Waarderingsgrondslagen

Voor de jaarrekening 2007 is geen stelselwijziging voor waarde-

ringsgrondslagen van de materiele vaste activa doorgevoerd. Wel

is op te merken dat het jaarresultaat weer in hoge mate beïn-

vloed is door de herwaardering van de restwaarde (grondwaarde)

van de complexen. Zo is voor het complex flatgebouw

Koningsplein als restwaarde de met de gemeente Maastricht

overeengekomen verkoopprijs gehanteerd met als gevolg een

aanzienlijke waardeverhoging. Bij de overige complexen is spra-

ke van een stijging die veroorzaakt wordt door de opnieuw vast-

gestelde WOZ-waarden (peildatum 01-01-2005) welke onge-

veer 6,25% hoger zijn dan de in 2006 gebruikte WOZ-waarden

(peildatum 01-01-2003).

Consolidatie

Voor het boekjaar 2007 presenteert Maasvallei een geconsoli-

deerde jaarrekening. In deze geconsolideerde jaarrekening wor-

den opgenomen de financiële gegevens van de woningstichting

en haar groepsmaatschappijen per 31 december 2007.

Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschap-

pen waarin beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend. 

De ‘Maasvallei groep’ bestaat eind 2007 uit de volgende enti-

teiten:

• Woningstichting Maasvallei Maastricht;

• Holding WS Maasvallei Maastricht B.V.;

• Maasvallei Vastgoedontwikkeling I B.V.;

• Maasvallei Vastgoedontwikkeling II B.V.;

• Maasvallei Beheer en Diensten B.V.

De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf

de datum waarop beslissende zeggenschap op de groepsmaat-

schappij is verkregen. 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 grondsla-

gen van waardering en resultaatbepaling vastgesteld.

Voor een nadere toelichting op de verbindingen wordt naar het

hoofdstuk 9. Verbindingen verwezen.

Financiële positie (geconsolideerd)

Jaarresultaat

Het boekjaar 2007 is afgesloten met een positief jaarresultaat

van € 8,6 miljoen na consolidatie van de resultaten van de ver-

bindingen. Ten opzichte van het jaar 2006 een afname met 

€ 6,1 miljoen. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat in het

boekjaar 2006 een hogere stijging van de waardering van de

restwaarde (grondwaarde) van de complexen heeft plaatsgevon-

den dan in 2007. Voor de bepaling van deze restwaarden zijn

de WOZ-waarden peildatum 1-1-2005 gebruikt.

Het resultaat voor het boekjaar 2007 uit gewone bedrijfsvoering

bedraagt € 2,0 miljoen (in 2006: € 4,4 miljoen). Dit verschil

wordt voornamelijk veroorzaakt door de afname van de winst uit

verkoop bestand bezit (€ 1 miljoen lager) en de afboeking van

een in totaliteit hogere onrendabele top op nieuwbouw (€ 1,3

miljoen hoger)

In het boekjaar is er verder geen sprake geweest van buitenge-

wone baten of lasten.

Op de volgende pagina (tabel) een vergelijking van de feitelijke

resultaten met de voorafgaande begroting.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen, bestaande uit de algemene reserve en de

egalisatierekeningen bedroeg per 31 december 2007 € 61,9

miljoen (ultimo 2006: € 53,2 miljoen). 

Behoudens de vaststelling van het eigen vermogen wordt de

financiële positie voorts met onderstaande financiële kengetal-

len nader onderbouwd.

Solvabiliteit

De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen uit te

drukken in een percentage van het balanstotaal. Dit percentage

geeft weer in hoeverre op lange termijn aan de verplichtingen
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kan worden voldaan. Per balansdatum bedroeg de solvabiliteit

van Maasvallei 42,20% (2006: 37,7%).

Minimale solvabiliteit (benchmark)

Maasvallei houdt in het kader van het waarborgen van de finan-

ciële continuïteit bij haar beleidsbeslissingen een niet te onder-

schrijden minimum voor de solvabiliteit aan welke overeenkomt

met het gemiddelde van het door het Centraal Fonds

Volkshuisvesting (CFV) in het voorafgaande jaar gepresenteerde

solvabiliteitspercentage van de referentiegroep (42,7%) en het

minimaal voor Maasvallei noodzakelijke weerstandsvermogen

zoals berekend door het CFV (11,8%). De gewenste minimale

solvabiliteit komt hiermee op 27,3%. Bij structurele onder-

schrijding van de minimaal gewenste solvabiliteit kunnen geen

onrendabele investeringen meer plaatsvinden.

In de meerjarenbegroting 2008 t/m 2017 is deze onderschrij-

ding niet aan de orde.

Liquiditeit

De liquiditeit komt tot uitdrukking in een verhoudingsgetal (cur-

rent ratio) tussen de vlottende activa en de kortlopende schul-

den. Om aan de kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen

dient dit verhoudingsgetal minimaal 1 te bedragen. Per balans-

datum bedroeg voor Maasvallei de current ratio 1,80 (in 2006:

1,98). De current ratio ultimo 2007 geeft aan dat er een over-

schot aan liquide middelen is. Oorzaak hiervan is dat er in

2007 een vertraging is voor diverse nieuwbouwprojecten ten

opzichte van de in de begroting opgenomen termijnen. Het aan-

wezige overschot zal meegenomen worden bij de vaststelling

van de aanvullende bedrijfsfinanciering in 2008.

De gedetailleerde liquiditeitsbegroting toont aan dat er voldoen-

de middelen zijn om aan de toekomstige betalingsverplichtin-

gen te voldoen. Tevens heeft Maasvallei de beschikking over een

rekening courant krediet van € 0,9 miljoen bij de SNS bank

welk aangesproken kan worden wanneer de liquiditeitspositie

Vergelijk resultaat versus begroting (bedragen x € 1.000,-)

Begroot Realisatie Afwijking 

Bedrijfsopbrengsten

Huren 14.219 14.729 510

Vergoedingen 1.217 1.303 86

Bijdrage in exploitatie 98 98 0

Overige bedrijfsopbrengsten 445 488 43

Rentebaten 144 307 163

Verkoop woningen/comm. ruimten 896 0 -896

Totaal bedrijfsopbrengsten 17.019 16.925 -  94

Bedrijfslasten

Afschrijving 123 66 -57

Waardeveranderingen (onrend. top nieuwb) 0 2.299 2.299

Lonen en salarissen 1.653 1.613 -40

Sociale- en pensioenlasten 473 428 -45

Lasten onderhoud 3.759 2.880 -879

Overige bedrijfslasten 3.531 3.322 -209

Rentelasten 4.660 4.167 -493

Projectresultaat 77 94 17

Totaal bedrijfslasten 14.276 15.009 7338

Mutatie actuele waarde -849 6.729 7.578

Resultaat 1.894 8.645 6.751
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daartoe aanleiding geeft. Daarnaast is in 2006 een exploitatie-

krediet afgesloten voor een bedrag van € 5 miljoen bij de BNG

bank. Dit krediet kan ingezet worden voor korte termijn finan-

ciering van projecten (aanloopkosten, voorfinanciering koopwo-

ningen e.d.)

Rentabiliteit eigen vermogen

De rentabiliteit van het eigen vermogen wordt berekend door het

jaarresultaat uit te drukken in een percentage van het eigen ver-

mogen. Dit percentage geeft weer welk rendement is bereikt

met het eigen vermogen. De rentabiliteit van het eigen vermo-

gen van Maasvallei bedroeg in 2007 13,97% (in 2006:

27,65%). 

Rentabiliteit totaal vermogen

De rentabiliteit van het totale vermogen wordt berekend door de

som van het jaarresultaat en de betaalde rente uit te drukken in

een percentage van het balanstotaal. Zodoende is de in 2007

gerealiseerde rentabiliteit over het totale vermogen van

Maasvallei te becijferen op 8,83% (in 2006: 13,54%).

Financiële continuïteit

Basis voor de beoordeling van de financiële continuïteit op lan-

gere termijn is de meerjaren bedrijfsbegroting voor de jaren

2008 tot en met 2017.

Belangrijkste uitgangspunten

De meerjaren bedrijfsbegroting geeft uiteindelijk de geprognos-

ticeerde resultaten weer voor de jaren 2008 tot en met 2017

door extrapolatie van de huidige complex exploitaties. Hierbij

zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Huren

Voor de huuropbrengsten is in de begroting voor 2008 uitge-

gaan van een gemiddelde stijging van 1,3% (geraamde inflatie

2007 conform het huurbeleid van het vorige kabinet). Voor

2009 is gerekend met een huurstijging gelijk aan de geprognos-

ticeerde inflatie welke voor de lange termijn is bepaald op

2,25%. Inmiddels is gebleken dat de inflatie over 2007 is uit-

gekomen op 1,6%, hoger dus dan in de begroting opgenomen.

Het huurbeleid van Rijk voor 2008 is vervolgens vastgesteld op

het maximale percentage van 1,6% gelijk aan de inflatie van

2007. 

In de begroting is rekening gehouden met een huurderving van

1%. In werkelijkheid is deze tot nog toe steeds lager geweest.

Financiering

Bij de te herfinancieren leningen werd uitgegaan van een nieuw

rentepercentage van 6,0%.

Voorziening onderhoud

Aangezien de onderhoudsuitgaven zich redelijk gelijkmatig over

de komende jaren spreiden is er geen onderhoudsvoorziening

gevormd. Ten aanzien van de uitgaven voor groot onderhoud, is

nog op te merken dat in bepaalde gevallen een gedeelte van die

kosten geactiveerd wordt. Dit wordt alleen toegepast wanneer er

sprake is van woningverbetering waarvoor een huurverhoging

wordt doorberekend en voorzover de ingreep voldoet aan het

gestelde in het hiervoor opgestelde activeringsbeleid.

Hiermee wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid het renda-

bele deel van de complexexploitatie te benutten voor activering

van een deel van de bovengenoemde uitgaven. In dat kader is

op te merken dat voor onderhoudskosten en verbeteringsinves-

teringen de komende vijf jaar in totaliteit een bedrag van 

€ 23 miljoen in de onderhoudsbegroting is opgenomen.

Herstructureringsopgave

In het kader van het strategisch voorraadbeheer is een herstruc-

tureringsprogramma uitgewerkt. Onderstaande tabel geeft een

overzicht van het aantal woningen dat met die in de komende

10 jaar geplande herstructurering gemoeid is en waarvan de

financiële gevolgen zijn meegenomen in de financiële meer-

jarenbegroting.
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Herstructureringsopgave

Activiteit Aantal woningen Activiteit Aantal woningen

Sloop in kader herstructurering 231 Nieuwbouw sociale huur 196

Sloop in relatie ouderenhuisvesting 150 Nieuwbouw commerciële huur 127

Sloop in relatie tot de A2 ondertunneling 68 Nieuwbouw Zorgcentrum 106

Verkoop bestaand bezit 33

Onttrekking aan bezit 482 Toevoeging aan bezit 429

Nieuwbouw koopwoningen 318

Totale nieuwbouw 747



Ontwikkeling vermogen en financiering x € 1.000,-

RESULTAAT 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bedrijfsopbrengsten 16.608 19.536 17.531 18.750 19.556 19.766

Bedrijfslasten 10.589 14.110 12.880 13.955 14.857 14.002

Saldo 6.019 10.026 7.122 7.906 8.612 8.878

Rentebaten 390 212 140 132 108 104

Rentelasten 4.307 4.533 5.294 6.039 6.207 6.219

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 2.102 1.105 -504 -1.112 -1.400 -352

Projectresultaat -94 -3.091 -5.213 5.508 -261 -474

Mutatie herwaarderingsreserve 6.729 1.207 1.358 -257 4.020 3.071

Resultaat voor belastingen (jaarrekening enkelvoudig) 8.737 -779 -4.359 4.139 2.360 2.956

Vennootschapsbelasting 0 -253 0 0 -432 -663

Jaarresultaat 8.737 -1.031 -4.359 4.139 1.927 1.582

Jaarresultaat verbindingen -92 -48 -95 -255 -94

Jaarresultaat (jaarrekening geconsolideerd) 8.645 -1.079 -4.454 3.884 1.927 1.488

BALANSPOSTEN

Eigen vermogen overige reserves 61.899 60.820 56.366 60.250 62.177 63.665

Egalisatierekening 4 0 0 0 0 0

Voorzieningen 279 209 139 69 0 0

Langlopende schulden 80.886 89.352 109.134 111.666 110.841 111.902

Materiële vaste activa 139738 152.351 168.386 175.272 176.425 179156

Financiële vaste activa 432 528 472 230 266 438

FINANCIELE KENGETALLEN

Solvabiliteit 42,20 39,43 33,11 34,06 34,91 35,22

Current Ratio 1,80 0,35 0,30 0,28 0,28 0,27

Rentabiliteit totaal vermogen 8,83 1,75 -0,53 4,28 3,42 3,29

Rentabiliteit eigen vermogen 13,97 -1,77 -7,90 6,45 3,10 2,34

Verkoopplan:

Op basis van de uitkomsten van het strategisch voorraadbeheer

werd eerder geconcludeerd dat het noodzakelijk is een verkoop-

plan uit te voeren. Becijferd is dat door de verkoop van bestaan-

de woningen de komende 10 jaar € 4,5 miljoen aan liquide

middelen moet worden gegenereerd. De concreetheid van

genoemd bedrag is echter erg afhankelijk van de voortgang en

het programma van nieuwbouwcomplexen. Vooralsnog is het

resterende verkoopprogramma voldoende groot om deze liquide

middelen beschikbaar te krijgen. Van het oorspronkelijke ver-

koopplan van bestaande bouw resteert per ultimo van het ver-

slagjaar een potentieel van 33 te verkopen woningen. Met het

verkoopprogramma wordt uiteraard ook ingespeeld op de vast-

gestelde visies voor de toekomstige woonmilieus en de gewens-

te koop - huur verhouding in die buurten. 

Ontwikkeling van vermogen en financiering

Op basis van de meerjaren bedrijfsbegroting zijn voor de komen-

de vijf jaar onderstaande ontwikkelingen vast te stellen.
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de WOZ waarde. Op peildatum 1 januari 2007 bedroeg de tota-

le WOZ-waarde € 464 miljoen.

Rentegevoeligheidanalyse

Als uitwerking van het treasurybeleid wordt jaarlijks een rentegevoe-

ligheidanalyse opgesteld op basis waarvan de leningsportefeuille

wordt beoordeeld. Geconcludeerd is dat binnen de te verwachten

rentepatronen zich geen liquiditeitsproblemen zullen voordoen.

De beleidsuitgangspunten uit het strategisch voorraad beheer,

in het bijzonder voor wat betreft de voorgenomen investeringen

in het bezit om te komen tot de gewenste prijs-kwaliteitverhou-

ding per product-markt combinatie, zijn eveneens in de

bedrijfswaarde verwerkt evenals alle overige zaken zoals de uit-

komsten van het huurbeleid, onderhoudsbeleid, verkoopbeleid

en de herstructurering. 

De marktwaarde van het bezit van Maasvallei is te bepalen op
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Bedrijfswaarde/Beleidswaarde/Actuele
waarde/Marktwaarde

Ter bepaling van de bedrijfswaarde van het bezit zijn dezelfde

uitgangspunten genomen als die gehanteerd zijn bij de financi-

ële meerjaren begroting. Dit zijn voor:

• de huursomstijging in   2008 1,6%

v.a. 2009 2,25%

• de huurderving 1,0%

• de inflatie van onderhoudskosten in  2008 2,6%

v.a. 2009 3,25%

• de inflatie voor de overige 

variabele kosten in 2008 1,6%

v.a. 2009 2,25%

• de disconteringsvoet 6,0%

Voor bepaling van de bedrijfswaarde van de grond is reke-

ning gehouden met een jaarlijkse waardestijging gelijk aan

de inflatie. Tevens is hierbij rekening gehouden met de toe-

komstige kosten van sloop, bouwrijp maken en herhuisves-

tingskosten.

In het Financieel verslag verderop in deze verslaglegging

wordt een nadere toelichting gegeven op de mutaties van de

bedrijfswaarde en de gevolgen van de aanpassing van

beleidsparameters.

In onderstaande tabel wordt het verschil tussen de actuele

waarden in 2006 en in 2007 verklaard.
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Solvabiliteit (x € 1.000,-)

Actuele waarde onroerende zaken in exploitatie ( x € 1 miljoen)

2007 2006 Verschil

Ongecorrigeerde bedrijfswaarde woningen en woongebouwen 107,3 96,5 +10,8

Actuele grondwaarde woningen en woongebouwen 25,6 26,9 -   1,3

Bedrijfswaarde onroerende zaken niet zijnde woningen (incl. grond) 2,1 2,1 --

Actuele waarde materiële vaste activa 135,0 125,5 +  9,5



Financiering en beleggingen

In het vastgestelde Treasury Statuut zijn de beleidskaders gefor-

muleerd waarbinnen de beleggingen plaats kunnen vinden en

welke financieringsvormen aangesproken kunnen worden.

Mutaties in de beleggingen alsmede de invulling van de finan-

cieringsbehoefte worden besproken in de Treasury Commissie

welke is ingesteld op basis van het Treasury Statuut. 

Per balansdatum was het saldo van de liquide middelen afgrond

€ 5,3 miljoen. Deze middelen zijn kortlopend belegd; deels op

de rekening courant en deels in deposito’s met een gemiddeld

jaarrendement van 3,56%.

De garantiestructuur bij externe 
financieringen

Maasvallei is aangesloten bij het Waarborgfonds voor Sociale

Woningbouw (WSW). Door deze deelname is toegang tot de

kapitaalmarkt, waarbij leningen tegen een gunstig percentage

kunnen worden aangetrokken, verzekerd.

In het verslagjaar is van het WSW weer bericht ontvangen dat

Maasvallei over voldoende weerstandsvermogen beschikt om bij

de financiering van projecten in aanmerking te komen voor de

borging van dit Waarborgfonds.

Nieuwe deelnemingen

In het verslagjaar is een nieuwe verbinding aangegaan.

Voor meer gegevens over de verbindingen wordt verwezen naar

het hoofdstuk 9. Verbindingen.

Weerstandsvermogen

Minimaal noodzakelijk
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Door CFV vastgesteld weerstandsvermogen

Aanmerkelijk belang/ 
meldingsplichtige besluiten

In het verslagjaar zijn buiten de begroting en het vastgelegde in

het activiteitenplan, geen verbindingen aangegaan c.q. beslui-

ten genomen die van een dergelijke importantie zijn om hier

nog aanvullend vermelding te krijgen danwel op basis van het

BBSH vooraf gemeld hadden moeten worden aan het Ministerie

van VROM.

De voorgenomen verkoop van woningen ter financiering van de

herstructureringsopgave is reeds in 2002 gemeld bij het

Ministerie VROM en bij brief van 26 september 2002 is hier-

voor de goedkeuring verkregen.

Bevindingen Centraal Fonds
Volkshuisvesting (CFV)

De feitelijke invulling van het in de Woningwet en het Besluit

beheer sociale-huurwoningen (BBSH) verankerde financiële

toezicht van de Minister van VROM op de woningcorporaties

wordt verricht door het CFV.

De algemene conclusie die uit de bevindingen van het CFV kan

worden getrokken is dat bij Maasvallei geen sprake is van een

grote financiële overwaarde maar dat de middelen veelal worden

ingezet voor een hoge mate van kwaliteit in woonproducten en

dienstverlening en ontwikkeling van nieuwe projecten. 

Uit de verstrekte cijfermatige kerngegevens en de verantwoor-

dingsstukken heeft het CFV dus geconcludeerd dat Maasvallei

tot en met 2010 over een hoger weerstandsvermogen zal
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2007

Functie Totaal vast Variabel Inkomen op Vergoedingen Toezegging Totaal

bruto inkomen bruto inkomen termijn en werkgevers uitkering einde

(pensioenkst) lasten dienstverband

Directeur-bestuurder € 106.585 € 8.279 € 20.386 € 11.102 Geen toezegging € 146.352

Onrendabele investeringen

Activiteit Onrendabel Opmerkingen

Afgeboekt inzake nieuwbouw € 2.299.000,- Via resultatenrekening

Face-lift entree e.d. € 90.000,- Via planmatig onderhoud

Legionella preventie € 3.000,- Via planmatig onderhoud

Scootmobielruimte € 14.000,-  Via planmatig onderhoud

Aanbrengen inbraakwering zonder huurverhoging € 46.000,- Via planmatig onderhoud

Aanpassen warmtemeting (radiografisch) € 18.000,- Via planmatig onderhoud

HR ketels bij vervanging c.v. ketels zonder huurverhoging € 33.000,- Via planmatig onderhoud

CAI en internet bij studenten € 2.000,- Via planmatig onderhoud

Verbetering algemene verlichting € 14.000,- Via planmatig onderhoud

Woonomgeving, groenvoorziening, tuin en terrein. € 83.000,- Via planmatig onderhoud

Totaal € 2.602.000,-

beschikken dan het door het CFV minimaal noodzakelijk geach-

te weerstandsvermogen waardoor er geen aanleiding is tot een

nader onderzoek naar de financiële continuïteit. 

Van de Minister van VROM is vervolgens het bericht ontvangen

dat hij ten aanzien van de naleving van wet- en regelgeving door

Maasvallei geen reden had om opmerkingen te maken.

Overige informatie

Onrendabele investeringen

In het verslagjaar zijn onderstaande onrendabele investeringen

in de administratie verwerkt.

Beloning bestuurder

De lasten voor de bestuurder terzake bruto bezoldiging, vakan-

tiegeld, vergoedingen, bijdragen in ziektekostenverzekering,

premies sociale lasten, (vervroegd) pensioenrechten, waren in

2007 als volgt:

De honorering en arbeidsvoorwaarden is in overeenstemming

met het advies van de Aedescommissie Arbeidsvoorwaarden

Statutair Directeur Woningcorporaties (Commissie Izeboud). In

het verslagjaar is het honoreringsbeleid niet gewijzigd.

Het variabele deel van de honorering is toegekend op basis van

de beoordeling van goed functioneren en de resultaten in 2007

in relatie tot het activiteitenplan. 



“ Onze woning is groot, op de begane grond 

en rolstoeltoegankelijk. Heel mooi dat de 

plaquettes van de brandweerkazerne die 

hier vroeger stond nu op de gevel hangen. 

Symbolisch, het kan een soort

bescherming zijn.” 

Willy en Tiny Moenen, seniorencomplex Dampstraat



Maasvallei participeert voor 100% in de ‘Holding WS

Maasvallei Maastricht B.V.’. 

Deze holding heeft inmiddels drie dochter B.V’s.: ‘Maasvallei

Vastgoedontwikkeling I B.V.’, ‘Maasvallei Vastgoedontwikkeling

II B.V.’ en ‘Maasvallei Beheer en Diensten B.V.’. 

Zowel het bestuur als de Raad van Commissarissen van de hol-

ding en de onderliggende dochter B.V.’s wordt statutair ingevuld

door de directeur-bestuurder respectievelijk de Raad van

Commissarissen van Maasvallei zelf. Daarmee is het intern toe-

zicht op de holding en de dochter B.V.’s geregeld overeenkom-

stig het intern toezicht van de Woningstichting Maasvallei

Maastricht.

Schematisch zijn de verbindingen als volgt gestructureerd:

Raad van 
Commissarissen

Woningstichting
Maasvallei Maastricht

Stichting Woningburo
Maastricht

Maasvallei Beheer en
Diensten B.V.

Holding WS Maasvallei
Maastricht B.V.

Maasvallei Vastgoed
ontwikkeling II B.V.

Maasvallei Vastgoed
ontwikkeling I B.V.

Leven in de Brouwerij
B.V.

Partners in Maatwerk
Zuid B.V.

Structuur van verbindingen

9.Verbindingen
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Holding WS Maasvallei Maastricht B.V.

Opgericht op 2 september 2004 met als doelstelling projectont-

wikkeling in onroerende zaken waaronder begrepen het realise-

ren, verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van

registergoederen.

Woningstichting Maasvallei Maastricht is de enige aandeelhou-

der en bestuurder van deze B.V.

Via de onderliggende dochters worden projecten met commerci-

ële aspecten voor Maasvallei zelf gerealiseerd danwel in samen-

werkingsverband met derden.

Maasvallei Vastgoedontwikkeling I B.V.

Opgericht op 2 september 2004 met als doelstelling projectont-

wikkeling in onroerende zaken waaronder begrepen het realise-

ren, verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van

registergoederen.

Holding WS Maasvallei Maastricht B.V. is de enige aandeelhou-

der en bestuurder van deze B.V..

Via deze B.V. realiseert Maasvallei nieuwbouwcomplexen met

een commercieel karakter. 

Door deze B.V. is het commerciële gedeelte van het project

‘Witte Boerderij’ in Amby gerealiseerd. De winkelruimten (1170

m2 plintruimten) zijn verkocht en 17 van de 45 parkeerplaat-

sen in de ondergrondse parkeergarage zijn in erfpacht uitgege-

ven. De resterende 28 parkeerplaatsen worden via Maasvallei

verhuurd.

Maasvallei Vastgoedontwikkeling II B.V.

Opgericht op 15 maart 2005 met als doelstelling projectontwik-

keling in onroerende zaken waaronder begrepen het realiseren,

verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van

registergoederen.

Holding WS Maasvallei Maastricht B.V. is de enige aandeelhou-

der en bestuurder van deze B.V.

Via deze B.V. worden nieuwbouwprojecten in een samenwer-

kingsverband van Maasvallei met andere partijen gerealiseerd.

Het betreft met name projecten met een commercieel karakter. 

In concreto betreft het hier vooralsnog alleen de deelname in de

ontwikkeling van het project ‘Artifort’ via de vennootschap

Leven in de Brouwerij B.V. Een samenwerkingsverband van

Maasvallei met Ontwikkelingsmaatschappij Servatius B.V. en

Romaes Ontwikkeling B.V. 

Maasvallei Beheer en Diensten B.V.

Opgericht op 6 april 2006 met als doelstelling het verlenen van

diensten aan en het uitvoeren van beheer voor (rechts)personen

en ondernemingen.

Holding WS Maasvallei Maastricht B.V. is de enige aandeelhou-

der en bestuurder van deze B.V.

Financiële gegevens Holding WS Maasvallei

Eigen vermogen ultimo 2007 -/- € 28.000,- 

(negatief)

Maatschappelijk kapitaal € 90.000,-

Geplaatst en gestort kapitaal € 18.000,-

Jaarresultaat 2007 voor belastingen -/- € 10.000,- 

(negatief)

Door Maasvallei verstrekte lening; 

ultimo 2007 met een saldo € 30.000,-

Financiële gegevens Maasvallei Vastgoedontwikkeling I

Financiële gegevens van de BV

Eigen vermogen ultimo 2007 -/- € 654.000,- 

(negatief)

Maatschappelijk kapitaal € 90.000,-

Geplaatst en gestort kapitaal € 18.000,-

Jaarresultaat 2007 voor belastingen -/- € 78.000,-

(negatief)

Door Maasvallei verstrekte lening; 

ultimo 2007 met een saldo € 1.388.000,-

Financiële gegevens Maasvallei Vastgoedontwikkeling II

Eigen vermogen ultimo 2007 € 4.000,- 

Maatschappelijk kapitaal € 90.000,-

Geplaatst en gestort kapitaal € 18.000,-

Jaarresultaat 2007 voor belastingen -/- € 12.000,-

(negatief)

Door Maasvallei verstrekte lening; 

ultimo 2007 met een saldo € 296.000,-

Hoofdstuk 9
Verbindingen



Woningcorporaties zijn vanaf 1 januari 2006 voor commerciële

activiteiten onderworpen aan de heffing van vennootschapsbe-

lasting. Door te werken met bovenstaande entiteiten is inge-

speeld op het nieuwe fiscale regime voor woningcorporaties.

‘Maasvallei Beheer en Diensten B.V.’ is opgericht om de com-

merciële activiteiten van Maasvallei met betrekking tot dienst-

verlening aan derden naar over te hevelen. Tevens is via deze

B.V. de deelname geregeld voor 1/3 deel van het aandelenkapi-

taal in de door de gezamenlijke Maastrichtse woningcorporaties

opgerichte vennootschap: ‘Partners in Maatwerk Zuid B.V.’ (PIM

Zuid B.V.). 

Leven in de Brouwerij B.V.

Opgericht op 2 juni 2005 met als doelstelling de (her)ontwik-

keling van de voormalige Artifort complexen te Maastricht in

samenwerking met de Gemeente Maastricht

De enige aandeelhouders van deze vennootschap zijn

Maasvallei Vastgoedontwikkeling II B.V., Ontwikkelings-

maatschappij Servatius B.V. en Romaes Ontwikkeling B.V. Elke

partij met een aandelenkapitaal van € 6.000,-. Het bestuur van

de vennootschap wordt gevormd door de directie van de aan-

deelhouders.

De samenwerking is aangegaan voor het project ‘Artifort’ waar-

bij een fabrieksgebouw met ondergrondse monumentale kelders

van een voormalige bierbrouwerij wordt omgebouwd tot een

wooncomplex met koopappartementen een parkeergarage en de

ontsluiting van de monumentale kelders.

De kortlopende investering van Maasvallei Vastgoedontwikkeling

II B.V. is geraamd op € 450.000,-. Contractueel loopt de

Maasvallei Vastgoedontwikkeling II B.V. geen afzetrisico van de

nog te verkopen woningen bij aanvang van de uitvoering van de

bouwwerkzaamheden.

Partners in Maatwerk Zuid B.V. 
(PIM Zuid B.V.)

Opgericht op 2 maart 2007 met als doelstelling het verrichten

van relatie-, financieel-, administratief- en technisch beheer

van woonwagenstandplaatsen en huurwoonwagens

De enige aandeelhouders van deze vennootschap zijn

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 ven-

nootschap wordt gevormd door de directie van de aandeelhou-

ders.

PIM Zuid B.V. is een samenwerking tussen de drie Maastrichtse

woningcorporaties in het kader van het beheren van woonwa-

genlocaties en huurwoonwagens. Tevens wordt via deze organi-

satie een bijdrage geleverd aan de afbouw van het grote woon-

wagencentrum Vinkenslag.

Andere verbinding

Maasvallei is deelnemer in de Stichting Woningburo Maastricht.

Het stichtingsbestuur bestaat uit de bestuurders van de drie

Maastrichtse woningcorporaties. Het jaarlijks negatieve exploi-

tatieresultaat wordt over de drie woningcorporaties verdeeld op

basis van hun woningbezit. Voor het boekjaar 2007 is de bijdra-

ge van Maasvallei € 22.202,-. De bedrijfsopbrengsten met

inbegrip van de bijdrage van de participanten bedroegen in het

verslagjaar € 286.060,-. Per ultimo van het verslagjaar was het

eigen vermogen van de Stichting Woningburo nihil.

Financiële gegevens Maasvallei Beheer en Diensten

Eigen vermogen ultimo 2007 € 16.000,- 

Maatschappelijk kapitaal € 90.000,-

Geplaatst en gestort kapitaal € 18.000,-

Jaarresultaat 2007 voor belastingen € 0,- 

Door Maasvallei verstrekte lening; 

ultimo 2007 met een saldo € 0,-

Financiële gegevens Maasvallei Beheer en Diensten

Eigen vermogen ultimo 2007 € 18.000,- 

Waarde van de deelneming € 6.000,-

Maatschappelijk kapitaal € 90.000,-

Geplaatst en gestort kapitaal € 18.000,-

Jaarresultaat 2007 voor belastingen -/- € 0,- 

(negatief)
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“Middenin de stad én in het park, 

dat is echt uniek. Ik krijg het ook vaak te 

horen van voorbijgangers. 

Een oud kloostertje is dit, met het pater 

Vinck-torentje in de tuin. 

Fantastisch, ik zou hier voor geen goud

weg willen.”

Rosa Heckers, Faliezusterspark



Governance

De laatste jaren zijn talloze commissies in de weer geweest rich-

ting te geven aan het antwoord op de vraag hoe ondernemingen

‘in control’ zijn te krijgen en er zijn nog meer governance-advie-

zen, ook over de woningcorporatiebranche uitgestrooid. In

navolging hiervan is door Aedes een sectorbrede Governance-

code gepresenteerd. Deze code, welke per 1 januari 2007 in

werking is getreden, bevat grondbeginselen voor goed onderne-

merschap door woningcorporaties, waaronder begrepen integer

en transparant handelen door het Bestuur, professioneel en

goed toezicht hierop alsmede het afleggen van verantwoording

hierover door het Bestuur en de Raad van Commissarissen.

Vanuit de verklaring dat Maasvallei de Aedescode onderschrijft

en daarmee de bepalingen van de Governance-code is in dit

jaarverslag zoveel mogelijk invulling gegeven aan deze bepalin-

gen volgens het motto ‘pas toe of leg uit’. In het verslagjaar is

voorts een inventarisatie gemaakt van waar Maasvallei wel of

(nog) niet aan de Governance-code voldoet. Op basis van dit

overzicht zal de verdere invulling in 2008 ter hand worden

genomen. 

Onderstaand een opsomming van actiepunten voor de organisatie.

Acties organisatie in kader van Governance-code.

• Huidig directiereglement en reglement RVC afstemmen op

governancecode.

• Opstellen reglement voor auditcommissie en selectie-

/renumeratiecommissie.

• Bestuur en auditcommissie jaarlijks afzonderlijk laten rap-

porteren aan accountant.

• Vaststellen wanneer grondige beoordeling van het functio-

neren van de externe accountant door bestuur en audit-

commissie plaats vindt.

• In overleg met externe accountant en auditcommissie

opstellen van een werkplan interne controle.

• Opstellen opleidingsplan/ individuele ontwikkelplannen.

• Benoemen en publiceren van de belanghebbenden bij de

maatschappelijk en volkshuisvestelijke missie en doelstel-

lingen van Maasvallei en het voeren van actief overleg met

hen.

• Vaststellen intgriteitsbeleid inclusief een klokkenluiderre-

geling.

• Vaststellen wanneer opdracht wordt gegeven tot visitatie.

• Vaststellen welke items van governancecode nog aan jaar-

verslag toegevoegd dienen te worden.

• Vaststellen welke items van governancecode met publica-

ties op website toegevoegd dienen te worden. 

10.Bestuursverklaring
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Personalia directeur-bestuurder per ultimo 2007

Naam:

J.M.H. Lennertz

Geboorte datum:

20 februari 1947

Relevante nevenfuncties:

In het verlengde van functie

• Lid van RVC Woningstichting Simpelveld

• Directeur van Holding WS Maasvallei

Maastricht B.V

• Directeur van Maasvallei

Vastgoedontwikkeling I B.V.

• Directeur van Maasvallei

Vastgoedontwikkeling II B.V.

• Directeur van Maasvallei Beheer en

Diensten B.V.

• Bestuurslid Stichting Studentenhuisvesting

Maastricht

• Secretaris Stichting Woningburo, Maastricht

• Bestuurslid Partners in Maatwerk Zuid B.V. 

Werkzaam in huidige functie sinds:

• 01-04-1989 (directeur), 

• 24-11-2000 (directeur-bestuurder)

Werkzaam bij de organisatie sinds: 

• 01-04-1989

Datum beëindiging functie (pre-pensioen):  

• 01-07-2008

Verklaring besteding van middelen

Aanvullend op de verantwoording in dit verslag verklaart het

bestuur van de Woningstichting Maasvallei Maastricht dat al

haar beschikbare middelen in 2007 in het belang van de volks-

huisvesting zijn besteed.

Het bestuur is van mening dat in 2007 op een juiste wijze

inhoud is gegeven aan de verantwoordingsvelden uit het Besluit

Beheer Sociale Huursector.

Maastricht, 12 juni 2008

J.M.H. Lennertz

Directeur – bestuurder.

Personalia per 1 maart 2008 benoemde nieuwe directeur-bestuurder

Naam:

A.L.F.M. Crijns

Geboorte datum:

25-10-1953

Relevante nevenfuncties:

• Lid van commissie bouwen van Woonvorm

Maasniel

Datum in dienst treding:

• 01-03-2008 

Hoofdstuk 10
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“ We wonen ontzettend rustig en toch vlakbij 

de binnenstad. We hebben ruime, 

hoge kamers met brede ramen die helemaal 

open kunnen voor het mooie uitzicht op de 

haven en de terrasjes. 

Echt vakantie voor je eigen voordeur.”

Boudewijn en Charlotte Claessens, monumentale wand Bassin



De Raad van Commissarissen (RVC) heeft tot taak toezicht te

houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de

woningcorporatie en de met haar verbonden ondernemingen en

staat tevens het bestuur met raad ter zijde. De RVC houdt onder

meer toezicht op:

• realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie;

• strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de

corporatie;

• opzet en werking van de interne risicobeheersing- en contro-

lesystemen;

• kwaliteitsbeleid;

• kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;

• financieel verslaggevingsproces;

• naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RVC

zijn in artikelen 9 en 16 van de statuten van Woningstichting

Maasvallei Maastricht omschreven. Een verdere uitwerking en

de daarbij gekozen rolverdeling tussen RVC en directeur/

bestuurder is vastgelegd in het huishoudelijk reglement d.d. 5

juni 2003.

In relatie tot de onderschrijving van de Aedes governance-code

heeft de RVC besloten aan de hand van een inventarisatie de

werkwijze en verantwoording in de loop van 2008 nader te

beschouwen. Dit mede in relatie tot de benoeming van de opvol-

ging van de directeur-bestuurder.

In dit jaarverslag legt de RVC, als onderdeel van een maat-

schappelijke organisatie, publiekelijk verantwoording af over de

wijze waarop zij in 2007 invulling heeft gegeven aan de uitvoe-

ring van haar taken en bevoegdheden. Als toezichtkader voor

het uitoefenen van haar taken hanteert de RVC:

• het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH);

• het vastgestelde concept beleidsplan 2006-2010 ‘Thuis-

voelen in de maatschappij’;

• het jaarlijks bijgestelde activiteitenplan;

• de begrotingen;

• de bestuursbesluiten met bijbehorende beleidsnotities;

• de prestatieafspraken met gemeente;

Door de RVC is een profielschets met kwaliteitsprofielen voor de

individuele leden van deze Raad vastgesteld. Deze profielschets

is in 2007 niet gewijzigd.

De leden van de RVC brengen ieder specifieke kennis en erva-

ring in. Hiermee bestaat binnen de Raad deskundigheid op het

gebied van financiën, bedrijfskunde, fiscale zaken, juridische

zaken, personeel en organisatie, vastgoedbeheer, bestuurlijke

en maatschappelijke zaken evenals participatie zaken.

De heren Cikikyan en Wevers zijn op voordracht van de huur-

dersvertegenwoordiging benoemd. De heer van de Weerdt is op

voordracht van Ondernemingsraad benoemd.

Twee leden van de RVC hebben met een termijn van 4 jaar (de

heer Moors als voorzitter en de heer Cikikyan als plaatsvervan-

gend voorzitter) zitting in de klachtencommissie van Maasvallei.

In het verslagjaar waren de leden Cikikyan en Engelbert volgens

het aftreedrooster aftredend en hebben zich herbenoembaar

gesteld. De betreffende leden voldoen nog steeds ruimschoots

aan de vastgestelde profielschets en zijn derhalve door de RVC

voor een volgende periode herbenoemd. Overeenkomstig is het

aftreedrooster bijgesteld.

Ten behoeve van de benoeming van een nieuwe directeur-

bestuurder als opvolger van de in functie zijnde directeur-

bestuurder die in 2008 met pre-pensioen gaat is een selectie-

commissie uit de RVC samengesteld bestaande uit de leden

Engelbert, van de Weerdt en Wevers. Verder zijn in het verslag-

jaar geen andere commissies ingesteld. 

Door de RVC zijn in het verslagjaar, behoudens de accountant,

geen externe adviseurs ingehuurd.

De Raad van Commissarissen bestaat zodoende per ultimo

2007 uit 5 leden. 

11.Verslag van de Raad
van Commissarissen
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Werkwijze

De directeur-bestuurder informeert de RVC voortdurend en sys-

tematisch over de (externe) ontwikkelingen, het overleg met

belanghouders, de resultaten in relatie tot de beoogde doelen

en de genomen bestuursbesluiten. Over belangrijke besluiten

die nieuw beleid of beleidswijzigingen inhouden, activiteiten

die niet in het activiteitenplan zijn opgenomen alsmede over

besluiten waarmee relevante overschrijdingen van de begrotin-

gen aan de orde zijn, worden tijdig notities en de nodige aan-

vullende informatie aan de RVC leden voorgelegd en in de ver-

Paspoort De heer J.Th.M. van de Weerdt

De heer J.Th.M. van de Weerdt, voorzitter

Geboorte datum: 5 november 1947

Beroep: voormalig directeur regiokantoor SNS bank (met 

prepensioen)

Lid van de RvC sinds: 2000 

Aftredend in: 2008

Bruto honorering in 2007: € 3.930,- 

Kostenvergoeding: € 2.116,-.

Nevenfuncties relevant voor taak RvC: 

• Lid van Raad van Toezicht Partners in Welzijn te 

Sittard

• Adviseur Financiën A.S.B.L Les Soeurs de la 

Misericorde

• Bestuurslid Stichting Pied à Terre

Paspoort De heer Mr. P.F.R. Moors

De heer Mr. P.F.R. Moors

Geboortedatum: 14 oktober 1945

Beroep: bestuurssecretaris Stichting Vivre en Stichting 

El. Strouven

Lid van de RvC sinds: 2000

Aftredend in: 2008

Bruto honorering in 2007: € 3.023,- 

Kostenvergoeding: € 1.511,-

Vergoeding klachtencommissie € 90,-

Nevenfuncties relevant voor taak RvC: 

• geen

Paspoort De heer J.M.H.M. Wevers

De heer J.M.H.M. Wevers

Geboorte datum: 15 november 1936

Beroep: zelfstandig adviseur (gepensioneerd wethouder 

Maastricht/directeur Academie van bouwkunst)

Lid van de RvC sinds: 2004

Aftredend in: 2008

Bruto honorering in 2007: € 3.023,-

Kostenvergoeding: € 1.511,-

Nevenfuncties relevant voor taak RvC: 

• Voorzitter Stichting Cellebroederskapel te Maastricht

• Bestuurslid Stichting Intro/InSitu te Maastricht

• Bestuurslid Stichting Studium Generale Universiteit te

Maastricht

• Bestuurslid Stichting Elisabeth Strouven te Maastricht

• Adviseur Raad van Toezicht Stichting Vivre te 

Maastricht

Paspoort De heer Mr. R.L.M.T. Engelbert

De heer Mr. R.L.M.T. Engelbert, vice-voorzitter

Geboorte datum: 21 maart 1959

Beroep: eigenaar-vennoot van fiscaal-juridisch adviesbureau 

Lid van de RvC sinds: 2000

Aftredend in: 2011

Bruto honorering in 2007: € 3.023,- 

Kostenvergoeding: € 1.511,-.

Nevenfuncties relevant voor taak RvC: 

• geen

Paspoort De heer Mr. A. Cikikyan

De heer Mr. A. Cikikyan

Geboorte datum: 19 maart 1958

Beroep: directie/bestuurssecretaris Stichting Traject en

docent Hogeschool ‘Zuyd’

Lid van de RvC sinds: 2000

Aftredend in: 2011

Bruto honorering in 2007: € 3.023,- 

Kostenvergoeding: € 1.511,-

Nevenfuncties relevant voor taak RvC: 

• geen

Het ‘paspoort’ van de leden is als volgt.
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gadering van de RVC besproken c.q. ter accordering voorgelegd.

Daarnaast wordt periodiek verslag uitgebracht in de vorm van

uitgebreide kwartaalrapportages waarbij naast de financiële

gegevens op elk prestatieveld van het BBSH wordt ingezoomd.

Ook over het overleg met stakeholders zoals de gemeente, zorg-

organisaties waarmee wordt samengewerkt en de huurdersverte-

genwoordiging wordt regelmatig teruggekoppeld. 

In de vergaderingen wordt voorts informatie verstrekt over de

voortgang van projecten en risicovolle activiteiten waarbij ook

de te verwachten onrendabele toppen kenbaar werden gemaakt. 

De stagnatie van de bouwprojecten vanwege de veelheid van

regelgeving en bezwaarmogelijkheden is in de RVC besproken in

relatie met de prestatieafspraken met de gemeente.

Bij de bespreking van projecten heeft ook het behouden van

cultuurhistorische waarden bijzondere aandacht gekregen.

Voor het bijhouden van de ontwikkelingen zijn de RVC geabon-

neerd op vakliteratuur en beleidsontwikkelingen vanuit de koe-

pelorganisatie Aedes. Tevens worden de RVC leden regelmatig

voorzien van actuele en van belang zijnde artikelen uit de

media. 

In het kader van de wijzigingen in de beoordelingsmethodiek

van het Centraal Fonds Volkshuisvesting alsmede de onderteke-

ning van de Vaststellingsovereenkomst (VSO) met de belasting-

dienst zijn door verschillende RVC leden bijeenkomsten bijge-

woond.

In het verslagjaar is voorts periodiek overleg geweest tussen een

afvaardiging van de RVC met het bestuur van de

Huurdersvereniging Woonvallei alsmede een bijeenkomst met

de OR.

De RVC is in het verslagjaar 6 keer in plenaire vergadering bij-

een geweest. Naast beleids- en besluitvormingsaangelegenhe-

den van Maasvallei kwamen hierin uitvoerig aan de orde de ont-

wikkelingen in de corporatiesector en met name de onderhan-

delingen van Aedes met het Rijk over een te bereiken akkoord

over de bijdrage aan de 40 krachtwijken. Tevens was de fiscali-

sering van de woningcorporatiesector meermaals onderwerp van

de agenda. Met verbazing en verontwaardiging werd gesproken

over de wijze waarop de invoering van de integrale heffing van

Vennootschapsbelasting voor de woningcorporatiesector in

samenhang met de heffing van rijkswege voor de bijdrage aan

de 40 krachtwijken werd doorgevoerd. 

De verbazing berust met name op het feit dat overeenkomsten

met het Rijk van zeer korte duur blijken te zijn en eenzijdig wor-

den opgezegd (VSO belastingdienst). 

De verontwaardiging wordt met name gevoed door de ongelijke

behandeling die gehanteerd wordt voor de maatschappelijk

ondernemer woningcorporatie en beleggingsinstituten.

Na de wisselvalligheid van het rijkshuurbeleid met betaalbaar-

heidsheffingen krijgt de fiscalisering van de sector een dubbele

betekenis: het afromen van de gelden van de woningcorporatie-

sector.

In de vergaderingen is voorts regelmatig stil gestaan bij thema’s

die verband houden met de invulling van het maatschappelijk

rendement zoals huisvesting van specifieke doelgroepen en

zwerfjongeren, sociaal plan en herhuisvesting bij herstructure-

ring en het protocol hennepaanpak.

De RVC vergaderingen zijn op een uitzondering na in de vakan-

tieperiode, steeds door alle leden bijgewoond.

Naast de plenaire vergaderingen zijn er meerdere bijeenkom-

sten, en met name door de selectiecommissie, geweest in het

kader van de invulling van de opvolging van de directeur-

bestuurder die met pre-pensioen gaat.

In het kader van de toezichtfunctie zijn besproken het presta-

tieoordeel van het ministerie VROM alsmede de uitkomsten van

het onderzoek van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV)

naar de jaarverslagleggingen 2006 van woningcorporaties en de

daaruit voortvloeiende beoordeling van de verslaglegging van

Maasvallei. Tevens is kennis genomen van de beoordeling van

het CFV van de financiële positie 2006 van Maasvallei waarbij

is vastgesteld dat het gecorrigeerde weerstandsvermogen hoger

is dan het minimale noodzakelijke weerstandsvermogen.

In een bijeenkomst is van de externe accountant een uitvoerige

toelichting op de jaarstukken en de accountantsrapportage ver-

kregen.

De RVC heeft geconcludeerd dat er vanuit de Raad voldoende

aandacht wordt besteed aan good governance.

Besluitvorming/kennisname

Naast de gebruikelijk vast te stellen zaken als de jaarrekening,

het jaarverslag, de meerjarenbegrotingen, en het activiteiten-

plan zijn onder meer de volgende besluiten besproken respec-

tievelijk goedgekeurd:

• Deelname via Maasvallei Beheer en Diensten B.V. in de op te

richten vennootschap Partners in Maatwerk Zuid B.V. (PIM

Zuid B.V.) voor 1/3 deel van het aandelenkapitaal.

• Ondertekening Vaststellingovereenkomst (VSO) belasting-

dienst met keuze voor model I.

• Vaststelling voorlopig budget (€ 2.355.610,-) voor de ont-

wikkeling van nieuwbouwplan 12 appartementen Westrand.

• Vaststelling budget voor de verbouw van 10 studenteneenheden

Hoofdstuk 11
Verslag van de Raad
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tot een project van groepswonen voor verstandelijk gehandi-

capten in samenwerking met Stichting RADAR.

• Vaststelling budget (€ 1.677.966,-) voor de realisering van

het nieuwbouwplan 2e tranche van 8 woningen Trichterveld. 

• Vaststelling budget (€ 4.277.373,-) voor de realisering van

het nieuwbouwplan 20 appartementen Heukelstraat. 

• Vaststelling budget (€ 2.246.063,-) voor de realisering van

het nieuwbouwplan 11 appartementen Archipelstraat. 

• Vaststelling budget (€ 2.281.125,-) voor de nodige verwer-

vingen en voorbereidende werkzaamheden voor de realisering

van het nieuwbouwplan 2e fase Centrumplan Amby (23

appartementen, 11 woningen en ondergrondse parkeergarage).

• Vaststelling verkoopprijs (€ 8.400.000,- k.k.) van de gemeen-

teflat Koningsplein aan de gemeente respectievelijk project-

groep A2 ten behoeve van de ondertunneling van de A2.

• Vaststelling verkoop (€ 17.000,-) van resterende kelders in

pand St. Jacobstraat.

• Vaststelling verkoop van 21 woningen in Nazareth tegen laat-

ste WOZ waarde en 3 appartementen Meerssenerweg tegen

taxatiewaarde.

• Aanpassing van het mutatiebeleid naar aanleiding van de

implementatie van wensen op basis van de uitkomsten van

het gehouden klantenpanel.

• Huurbeleid 2007 met een gemiddelde huurverhoging van 1,1%.

• Beëindiging in standhouding eigen onderhoudsdienst.

• Vaststelling functieprofiel voor nieuwe directeur-bestuurder.

• Benoeming van de heer Ing. A.L.F.M. Crijns tot nieuwe direc-

teur-bestuurder per 1 maart 2008.

• Prestatieafspraken met de gemeente Maastricht alsmede

ondertekening van een tweetal convenanten in het kader van

de aanpak van de door het Rijk als krachtwijk aangemerkte

wijken Maastricht Noord-Oost (Witte Vrouwenveld,

Wyckerveld, Nazareth en Limmel) in samenhang met de rea-

lisering van de ondertunneling van de A2.

• Vaststelling concept beleidsplan 2006 2010 ‘Thuisvoelen in

de maatschappij’.

• Opzegging samenwerkingsovereenkomst met Woningstich-

ting Berg en Terblijt.

Daarnaast is kennis genomen van:

• De rapportage evaluatie onderhoudsuitgaven.

• Managementrapportage KWH.

• Vergelijkende bedrijfstakcijfers waarbij Maasvallei voor het

onderdeel jaarresultaat per woning bij de top 10 van

Nederlandse woningcorporaties behoort.

• Gemeentelijke nota Krimpen aan de Maas waarin gegevens

van krimp van bevolking zijn onderbouwd.

Toezicht op verbindingen

Tevens heeft de RVC in dezelfde samenstelling gefunctioneerd

als Raad van Commissarissen van de dochteronderneming

Holding WS Maasvallei Maastricht B.V. en de daaronder ressor-

terende verbindingen Maasvallei Vastgoedontwikkeling I B.V.,

Maasvallei Vastgoedontwikkeling II B.V. en Maasvallei Beheer

en Diensten B.V. 

De respectievelijke jaarrekeningen van deze entiteiten zijn door

de RVC vastgesteld.

In het kader van de fiscalisering van de woningcorporatiesector

is vast te stellen dat de ingevulde structuur met verbindingen in

overeenstemming is met de afspraken die de sector met de

belastingdienst heeft gemaakt (Vaststellingsovereenkomst) in

het kader van de Vennootschapsbelasting. Deze structuur is ook

bruikbaar voor de invulling van de administratieve organisatie

ten behoeve van de integrale Vennootschapsplicht voor woning-

corporaties.

Relatie met bestuur

De RVC is verantwoordelijk voor een goed bestuur, onder meer

door benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse evaluatie. In

2007 is de samenstelling van het bestuur niet gewijzigd. Wel is

reeds voorzien in de benoeming (per 1 maart 2008) van de

opvolging die nodig is vanwege het gebruik maken van de pre-

pensioenregeling van de zittende directeur-bestuurder.

De RVC heeft in het verslagjaar het functioneren van de direc-

teur-bestuurder beoordeeld, de resultaten in vergelijking met

het activiteitenplan beschouwd en de onderlinge relatie met

hem geëvalueerd. De bevindingen zijn met de directeur

–bestuurder besproken en wederzijds geaccordeerd. Op basis

van deze beoordeling is het variabel deel van de bezoldiging van

de directeur-bestuurder toegekend.

De totale bezoldiging van de directeur-bestuurder is al eerder

getoetst aan het Advies van de Adviescommissie

Arbeidsvoorwaarden Statutair Directeur Woningcorporaties

(Commissie Izeboud) en in overeenstemming bevonden. In

2007 heeft in de bezoldigingssystemathiek geen wijziging

plaatsgevonden.

Voor de pensioenvoorziening van de directeur-bestuurder is de

in de woningcorporatie gebruikelijke pensioenregeling van toe-

passing.
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Onafhankelijkheid

De onafhankelijkheid van de leden van de RVC is in overeen-

stemming met de bepalingen III.2.2 van de Governance Code

Woningcorporaties.

In het jaar 2007 is geen sprake geweest van (transacties met)

tegenstrijdige belangen waarbij leden van de RVC of het bestuur

betrokken waren.

Goedkeuring jaarstukken

Met betrekking tot de verplichting van het onderzoek naar de

juistheid van het volkshuisvestingsverslag, de jaarrekening en

het jaarverslag, bericht de Raad van Commissarissen dat de

(geconsolideerde) jaarstukken van Woningstichting Maasvallei

Maastricht over het boekjaar 2007, zoals die zijn vastgesteld

door het bestuur en gecontroleerd door Ernst & Young

Accountants, ten kantore van Maasvallei op 12 juni 2007 in

een bijeenkomst met bestuurder en de accountant van Ernst &

Young Accountants zijn besproken. Op grond van het besproke-

ne in die bijeenkomst, de verkregen toelichting van de register-

accountant alsmede de bevindingen vanuit en de toelichtingen

op de bestuursbesluiten en de overige gedurende het jaar ver-

kregen informatie, concludeert de Raad van Commissarissen

dat het bedrijf Maasvallei en het bestuur van Woningstichting

Maasvallei Maastricht hun taken over het boekjaar 2007 naar

behoren hebben verricht.

Op basis van die bevindingen zijn de jaarstukken door de Raad

van Commissarissen goedgekeurd. Deze goedkeuring strekt tot

decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid en de op

basis daarvan verrichte activiteiten.

De Raad van Commissarissen spreekt dank uit aan het bestuur

en de medewerkers voor hun inzet en bijdrage aan het behaal-

de resultaat.

Maastricht, 12 juni 2008

J.TH.M. van de Weerdt

Voorzitter Raad van Commissarissen
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“ Het is zó klein dat je hier eigenlijk 

zo voorbij loopt. Een tweepersoonsbed past 

niet en wie lang is, stoot zijn hoofd 

tegen de balken. Er is ook een heel ongelijke 

muur omdat het huis tegen de vestingmuur 

is gebouwd. 

Ik vind het heel apart en echt geweldig.” 

Fritz Alkemade, monumentale woning Ezelmarkt
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ACTIVA

Vaste Activa
Materiële vaste activa:

Onroerende zaken in exploitatie
Onroerende zaken in ontwikkeling
Onroerende en roerende zaken tdv exploitatie

Totaal materiële vaste activa

Financiële vaste activa:
Te vorderen BWS subsidie
Deelneming
Overige

Totaal financiële vaste activa

Totaal vaste activa

Vlottende Activa

Voorraden onderhoudsmaterialen
Vorderingen
Liquide middelen

Totaal vlottende activa

Totaal activa

31-12-2007                                        31-12-2006

Geconsolideerd Enkelvoudig Geconsolideerd Enkelvoudig
Maasvallei Maasvallei Maasvallei Maasvallei

Groep Groep

135.036 134.171 125.540 124.698
3.628 3.344 3.439 3.241
2.309 2.309 2.371 2.371

140.973 139.824 131.350 130.310

418 418 456 456
12 6

2 1.716 5 1.614

432 2.134 467 2.070

141.405 141.958 131.817 132.380

65 65 71 71
1.060 903 1.319 944
5.387 5.363 8.040 7.471

6.512 6.331 9.430 8.486

147.917 148.289 141.247 140.866

Balans
Bedragen x €1.000
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PASSIVA 

Eigen Vermogen
Overige reserves                                   *

Totaal eigen vermogen

Egalisatierekeningen
Subsidie BWS
Rijksbijdragen

Totaal egalisatierekeningen

Voorzieningen
Huurgarantie
Onrendabele investeringen nieuwbouw

Totaal voorzieningen

Langlopende schulden
Leningen 
Waarborgsommen

Totaal langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal passiva

31-12-2007                                       31-12-2006

Geconsolideerd Enkelvoudig Geconsolideerd Enkelvoudig
Maasvallei Maasvallei Maasvallei Maasvallei

Groep Groep

61.899 62.586 53.254 53.849

61.899 62.586 53.254 53.849

2 2
4 4 29 29

4 4 31 31

279 352
1.235 1.235

279 1.235 352

80.358 80.358 82.345 82.345
528 528 509 509

80.886 80.886 82.854 82.854

3.614 3.578 4.756 4.132

147.917 148.289 141.247 140.866

99

Financieel 
verslag
2007



Bedragen x €1.000

Bedrijfsopbrengsten

Huren

Vergoedingen

Bijdragen in exploitatie

Verkoop onroerende zaken

Overige bedrijfsopbrengsten

Totaal bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten

Afschrijvingen

Overige waardeveranderingen 

materiële vaste activa

Lonen en salarissen

Sociale lasten

Pensioenlasten

Lasten onderhoud

Overige bedrijfslasten

Totaal bedrijfslasten

Rentebaten

Resultaat deelneming

Rentelasten

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Mutatie actuele waarde materiële vaste activa

Jaarresultaat voor belastingen

Belastingen

Jaarresultaat na belastingen

2007                                               2006

Geconsolideerd Enkelvoudig Geconsolideerd Enkelvoudig
Maasvallei Maasvallei Maasvallei Maasvallei

Groep Groep

14.729 14.719 14.521 14.517

1.303 1.303 1.447 1.447

98 98 127 127

1.088 564

488 488 474 474

16.618 16.608 17.657 17.129

66 66 80 80

2.299 2.299 977 977

1.613 1.613 1.552 1.552

158 158 159 159

270 270 279 279

2.880 2.880 2.615 2.615

3.416 3.397 3.563 3.550

10.702 10.683 9.225 9.212

307 390 374 527

4.307 4.307 4.404 4.404

1.916 2.008 4.402 4.040

6.729 6.729 10.325 10.325

8.645 8.737 14.727 14.365

0 0 0 0

8.645 8.737 14.727 14.365

Winst- en verliesrekening
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Algemeen

Zowel de enkelvoudige jaarrekening als de geconsolideerde jaar-

rekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland

algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving

en de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen zoals opgeno-

men in Titel 9 Boek 2 BW en in artikel 26, eerste lid, van het

Besluit beheer sociale-huursector (BBSH).

Stelselwijziging

Bij besluit in het staatsblad van 13 november 2007 is in het

Besluit beheer sociale-huursector (BBSH) de wijziging opgeno-

men dat art. 2:390 BW, waarbij waardevermeerderingen van

activa in een herwaarderingsreserve worden opgenomen, niet

langer van toepassing is op woningcorporaties. De ingangsda-

tum van get gewijzigde BBSH is 1 maart 2008, zijnde de eer-

ste dag van de derde kalendermaand na de datum van publica-

tie in het staatsblad. De wijziging geldt daarom voor jaarreke-

ningen 2007 die zijn opgemaakt na 1 maart 2008. 

In de jaarrekening worden de herwaarderingen niet langer

afzonderlijk in een herwaarderingsreserve gepresenteerd maar

maken deze onderdeel uit van de overige reserves. Het bedrag

van de herwaarderingsreserve per 31 december 2006 ad € 34,1

miljoen is per 1 januari 2007 toegevoegd aan de overige reser-

ves. Tevens zijn ter wille van de vergelijkbaarheid de vergelij-

kende cijfers van voorgaand boekjaar in de jaarrekening aange-

past. Als gevolg van deze aanpassing is de herwaarderingsreser-

ve in de vergelijkende cijfers van de jaarrekening 2007 verwerkt

in de overige reserves.

Consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening worden op de financiële

gegevens opgenomen van de stichting en haar groepsmaat-

schappijen per 31 december van het boekjaar.

Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschap-

pen waarin beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend. De

Maasvallei groep bestaat eind 2007 uit de volgende entiteiten:

• Woningstichting Maasvallei Maastricht;

• Holding WS Maasvallei Maastricht BV;

• Maasvallei Vastgoedontwikkeling I BV;

• Maasvallei Vastgoedontwikkeling II BV;

• Maasvallei Beheer & Diensten BV.

De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf

de datum waarop beslissende zeggenschap op de groepsmaat-

schappij is verkregen. 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 grondsla-

gen van waardering en resultaatbepaling vastgesteld.

Balanswaardering

Materiële vaste activa

Vanaf verslagjaar 2007 is de herziene Richtlijn RJ 212.418 van

toepassing, inhoudende dat indien belangrijke bestanddelen

van een materieel vast actief van elkaar te onderscheiden zijn

en verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon,

deze bestanddelen afzonderlijk dienen te worden afgeschreven.

Een verantwoorde toepassing van de componentenbenadering is

op dit moment praktisch niet goed mogelijk gezien de financi-

eel-administratieve implicaties. Verder wordt in de herziene

Richtlijn 212 vanaf verslagjaar 2007 de annuïtaire afschrijving

welke de corporatie tot nu toe op haar woningbezit heeft toege-

past, niet meer genoemd als mogelijke afschrijvingsmethode.

Ofschoon een progressieve of degressieve afschrijving nog is

toegestaan, geeft een doorgaans jaarlijks gelijke aanwending

van de prestatie-eenheden van het woningbezit aanleiding voor

een heroverweging van de in de jaarrekening toegepaste annuï-

taire afschrijvingsmethode, waarbij tevens rekening zal moeten

worden gehouden met de restwaarde. 

Op grond van genoemde overwegingen handhaaft de corporatie

voor de jaarrekening 2007 vooralsnog haar tot dusver gebruike-

lijke verantwoordingswijze van de materiële vaste activa in

exploitatie en zal zij vanaf boekjaar 2008 nader bezien op welke

wijze uitvoering kan worden gegeven aan de componentenbena-

dering in combinatie met een heroverweging van de annuïtaire

afschrijvingsmethode.

Onroerende zaken in exploitatie

De grond in eigendom, de afgekochte erfpacht en de woningen

met de daarbij behorende installaties, de garages en de inves-

teringen in woningverbetering alsmede woningaanpassingen

zijn complexgewijs gewaardeerd tegen actuele waarde. 

De actuele waarde van de opstallen is gebaseerd op de bedrijfs-
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waarde. Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante

waarde van de toekomstige opbrengsten en kosten (exclusief

rente en afschrijving).Voor de bepaling van de actuele waarde

van de grond is gekozen voor een percentage, 20%, van de WOZ

waarde. Tevens is hierbij rekening gehouden met toekomstige

sloopkosten en kosten voor herhuisvesting en bouwrijp maken

van de grond.

De actuele waarde ultimo 2007 bedraagt € 135,0 miljoen

(2006 € 125,5). De uitgangspunten welke gehanteerd zijn voor

de berekening van de bedrijfswaarde zijn gelijk aan de uitgangs-

punten van de financiële meerjaren begroting met uitzondering

van de parameters voor de huurstijging en de inflatie. Deze

parameters zijn aangepast voor de recentste cijfers. Het huur-,

verkoop-, onderhoudsbeleid en de herstructureringsopgave zijn

uiteraard elementen waarmee rekening is gehouden bij het for-

muleren van de uitgangspunten. De resultaten uit het strate-

gisch voorraad beheer, in het bijzonder voor wat betreft de

investeringen in het bezit om te komen tot de gewenste prijs-

kwaliteitverhouding per product-markt combinatie, zijn ook als

zodanig in de bedrijfswaardeberekeningen verwerkt.

De hierna volgende parameters zijn gehanteerd voor het bepa-

len van de bedrijfswaarde:

Huursomstijging: 2008 1,60%       

vanaf 2009 2,25%

Huurderving: 1,00%

Inflatie onderhoud: 2008 2,60%

vanaf 2009 3,25%

Inflatie overige variabele lasten: 2008 1,60%

vanaf 2009 2,25%

Disconteringsvoet: 6,00%

De mutatie van de bedrijfswaarde is als volgt te verklaren:

(bedragen x € 1.000.000)

Actuele waarde 31-12-200 6125,5

Af: actuele grond waarde 26,9-

Ongecorrigeerde bedrijfswaarde 2006 98,8

Jaareffect 0,6-

Gevolgen mutatie’s in het bezit:

- verkoop huurwoningen 0,0

- sloop huurwoningen 0,3-

- nieuw-/verbouw 1,3+

Subtotaal 99,2

Gevolgen aanpassing van beleidsparameters en uitgangspunten

- wijziging disconteringsvoet 0,0+

- restwaarde 10,1+

- levensduur 0,2+

- inflatie en lastenstijging 3,0 -

- huurbeleid 0,3+

- onderhoudsuitgaven 2,1+

- overige exploitatiebaten en lasten 2,0 -

- overige 

2,1+

Ongecorrigeerde bedrijfswaarde 2007 107,9 

Bij: actuele grondwaarde 26,3+

Actuele waarde 31-12-2007 135,0

De complexindelingen zijn gedefinieerd op basis van de voorma-

lige ministeriele beschikkingen, welke in lijn liggen met de

complexdefinities zoals in het strategisch voorraad beheer. 

Onroerende zaken in ontwikkeling

De onroerende zaken in ontwikkeling zijn gewaardeerd tegen de

tot en met balansdatum bestede bedragen, onder aftrek van

eenmalige subsidies en het eventueel onrendabel deel van de

investeringen.

Onder de onroerende zaken in ontwikkeling zijn niet de aange-

gane verplichtingen opgenomen. Deze activa zijn gewaardeerd

tegen de nominale waarde van de aangegane investeringsver-

plichting verminderd met de al verantwoorde werkelijk bestede

bedragen.

Ultimo boekjaar zijn de volgende onroerende zaken in ontwikkeling:

• Heukelstraat – 20 seniorenwoningen,

• Hagerpoort (v.h. Zorgcentrum Amby)  - vervanging huidig 

zorgcentrum door 30 (intramurale) groepswoningen, 

67 zelfstandige zorgwoningen, 33 commerciële huur-

appartementen en 49 koopappartementen en 3 onder-

grondse parkeergarages,

• Centrumplan Amby – ca 34 woningen + ondergrondse 

parkeerplaatsen en woonplein,

• Archipelstraat – 11 seniorenwoningen,

• Heugemerstraat – 18 seniorenappartementen, 4 verkoop 

eengezinswoningen en 1 gerenoveerde bestaande woning,

• Severenstraat – ombouwen studenteneenheden,                   

• Trichterveld – vervanging 225 bungalows,

• Flat Westrand – vervanging 12 appartementen.

• Itteren – 15 seniorenappartementen.
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Naast bovenstaande projecten zijn er nog planontwikkelingen

op locaties Stellendaal, en Artifort/Brouwersweg.

Vervangende nieuwbouw Hunnenweg in verband met de te slo-

pen flat Koningsplein. Tevens zijn er planstudies in het kader

van de herstructureringsopgave.

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie

Deze activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd

met afschrijvingen bepaald op basis van de verwachte economi-

sche levensduur.

De afschrijvingen zijn berekend volgens het annuïtaire danwel

het lineaire systeem.

Financiële vaste activa

Te vorderen BWS-subsidies

Waardering van de te vorderen BWS-subsidies vindt plaats door

aan de contante waarde van de subsidie bij aanvang van de

exploitatie jaarlijks rente toe te rekenen tegen het subsidieren-

dement onder aftrek van de ontvangen bijdrage.

Deelneming

Deelnemingen waarin de stichting invloed van betekenis uit-

oefent op het zakelijke en financiële  beleid worden tegen de

vermogensmutatiemethode gewaardeerd. In overeenstemming

met deze methode, worden de deelnemingen in de balans

opgenomen tegen het aandeel van de stichting in de nettover-

mogenswaarde vermeerderd met haar aandeel in de resultaten

van de deelnemingen vanaf het moment van verwerving,

bepaald volgens de grondslagen zoals vermeld in deze jaar-

rekening. In de winst-en-verliesrekening wordt het aandeel van

de stichting in het resultaat van de deelnemingen opgenomen.  

De groepsmaatschappij Holding WS Maasvallei Maastricht BV

heeft ultimo boekjaar een negatief eigen vermogen ad. € 687

duizend (2006: € 595 duizend) 

Vorderingen

De vorderingen onder de financiële vaste activa worden gewaar-

deerd tegen nominale waarde ofwel de lagere realiseerbare

waarde. 

Vlottende activa

Voorraden onderhoudsmaterialen

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of ver-

vaardigingsprijs danwel de lagere actuele waarde.

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde

onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen, met name de overige reserves, volgens de

enkelvoudige jaarrekening is niet gelijk aan het eigen vermogen

en resultaat volgens de geconsolideerde jaarrekening. 

De aansluiting hiertussen is als volgt:

Eigen Jaar

vermogen    resultaat

Overige reserves enkelvoudige 

jaarrekening 19.567 8.737

Groepsmaatschappij met 

negatief eigen vermogen -687 -92

Resultaat op intercompany

transacties

Overige reserves geconsolideerde 

jaarrekening 18.880 8.645

Egalisatierekening

Subsidie BWS

Waardering van de te vorderen subsidies BWS vindt plaats door

aan de contante waarde van de subsidie bij aanvang van de

exploitatie jaarlijks rente toe te rekenen tegen het subsidieren-

dement verminderd met het ten gunste van het resultaat

gebrachte traditionele exploitatietekort.

Rijksbijdragen

De egalisatierekening rijksbijdragen is de resultante van de con-

tante waarde van de subsidies die bij de brutering door het rijk

zijn afgekocht onder aftrek van de oorspronkelijk geactiveerde

tekorten. De vrijval van de subsidie geschiedt conform een voor-

calculatorisch exploitatieverloop.

Overige

Waardering van de overige subsidies vindt plaats tegen de

nominale waarde.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het

waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en
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waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. 

De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schat-

ting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende

verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Huurgarantie

Bij de verkoop van de commerciële ruimtes van het Project

Witte Boerderij is met de verkoper overeengekomen dat

Maasvallei Vastgoed-ontwikkeling I BV een huurgarantie afgeeft

voor een periode van 5 jaar. De garantie geld alleen voor het

aantal vierkantenmeters waarvoor nog geen kandidaat huurders

waren op het moment van verkoop.

Onrendabele investeringen nieuwbouw

Voor per balansdatum aangegane toekomstige nieuwbouwver-

plichtingen bestemd voor eigen exploitatie die kwalificeren als

een verlieslatend contract (RJ 645.22) wordt voor het onrenda-

bele deel (zijnde het nadelige verschil tussen de bedrijfswaarde

en de berekende verkrijgings- of vervaardigingsprijs) een voor-

ziening opgenomen. 

Langlopende- en kortlopende schulden

Deze posten zijn opgenomen tegen de nominale waarde. De

gemiddelde rentevoet van de langer dan een jaar uitstaande

leningen bedraagt 5,20% (2006: 5,42%). De rentabiliteits-

waarde van de leningenportefeuille bedraagt € 76 miljoen. 

Bij de berekening is uitgegaan van een herfinancieringrente en

disconteringsvoet van 6,0%.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor

vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord

in het jaar dat zij gerealiseerd zijn. Lasten worden verantwoord

in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Huren

Betreft de te ontvangen netto huren, exclusief de vergoedingen

voor leveringen en diensten en onder aftrek van huurderving.

Vergoedingen

Betreft van huurders (boven de netto huurprijs) en derden ont-

vangen vergoedingen voor de levering van goederen en diensten.

Bijdragen in exploitatie

Betreft de jaarlijkse vrijval van de egalisatierekeningen subsidie

BWS en rijksbijdragen. Tevens worden hier de jaarlijkse bijdra-

gen van de woningaanpassingen verantwoord.

Overige bedrijfsopbrengsten

Hieronder zijn verantwoord:

• Vergoedingen en verrichte diensten.

De aan derden doorberekende kosten voor administratie en

beheer.

• Overige.

De batige saldi in de exploitatie met betrekking tot voor-

gaande boekjaren.

Tevens zijn hieronder verantwoord de toegerekende kosten 

van het eigen werkapparaat.

Lasten onderhoud

Hier worden de uitgaven verantwoord van het planmatig, dagelijks

en mutatie-onderhoud evenals de indirecte onderhoudskosten.

De uitgaven zijn te onderscheiden in de kosten van derden en

de kosten van materiaalverbruik. 

In de winst- en verliesrekening zijn de kosten van de eigen

onderhoudsdienst opgenomen bij de kostensoorten lonen en

salarissen, sociale lasten en overige bedrijfslasten.

Pensioenlasten

De (vroeg)pensioenen van de werknemers van de corporatie zijn

ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds voor de

Woningcorporaties (SPW). De betreffende pensioenregeling

kwalificeert als een toegezegd-pensioenregeling aangezien de

pensioenuitkeringen aan de deelnemers niet uitsluitend afhan-

kelijk zijn van de betaalde premies en behaalde rendementen

maar ook gekoppeld zijn aan de pensioengrondslagen/salarissen

van de deelnemers. 

Het bedrijfstakpensioenfonds stelt overigens dat de pensioenre-

geling een toegezegde-bijdrageregeling betreft. De pensioenre-

geling is in de jaarrekening verwerkt als een toegezegde-bijdra-

geregeling omdat overeenkomstig RJ271.310 voldaan is aan de

voorwaarden dat a) de corporatie is aangesloten bij een bedrijfs-

takpensioenfonds en tezamen met andere rechtspersonen

dezelfde pensioenregeling toepast en b) de corporatie geen ver-

plichting heeft tot het voldoen van aanvullende bijdragen in

geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders

dan het voldoen van hogere toekomstige premies.

Dit betekent dat de verschuldigde premiebijdragen recht-

streeks in de winst-en-verliesrekening als pensioenlast worden

verantwoord en dat de nog te betalen danwel terug te ontvan-

gen bijdragen worden opgenomen onder de kortlopende

schulden respectievelijk vorderingen.

Ultimo 2007 bedraagt de dekkingsgraad van het SPW 148%

(ultimo 2006: 146%). 
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De Nederlandsche Bank stelt een minimale dekkingsgraad van

105% en een buffervereiste die uitkomt op een dekkingsgraad

van tenminste 120%.

Overige bedrijfslasten

Hieronder worden de overige kosten verantwoord die zijn

gemaakt in het kader van de gewone bedrijfsvoering zoals

huisvestingskosten, kosten intern toezicht, algemene kosten,

overige personeelskosten, belastingen, verzekeringen, levering

goederen en diensten, etc.

Rentebaten

De genoten rente op liquide middelen, de toegevoegde rente op

bws subsidies, de rente op overige vorderingen en de aan nieuw-

bouw toegerekende rente.

Rentelasten

De verschuldigde rente aan kapitaalverstrekkers, de toegevoegde

rente bws subsidies en de mutatie in de transitorische rente van

de leningen.

Mutatie actuele waarde

De onroerende en roerende zaken in exploitatie worden, bij toe-

passing van de grondslag actuele waarde, tegen bedrijfswaarde

gewaardeerd. De mutatie in de actuele waarde, zijnde het ver-

schil tussen bedrijfswaarde en historische boekwaarde primo

boekjaar en ultimo boekjaar, vermeerderd met de afschrijving

van het betreffende boekjaar, wordt hier verantwoord.



2007                                                2006

Geconsolideerd Enkelvoudig Geconsolideerd Enkelvoudig
Maasvallei Maasvallei Maasvallei Maasvallei

Groep Groep

4.674 4.354 -2.482 -2.470

8.645 8.737 14.727 14.365

66 66 80 80

-6.729 -6.729 -10.325 -10.325

1.064 1.064 977 977

3.046 3.138 5.459 5.097

-3.298 -3.212 -2.609 -1.720

-1.337 -1.314 -1.111 -1.111

-4 -4 -9 -9

615 615 2.049 345

35 -64 39 1.236

1.162 1.235 352

-27 -27 -55 -55

4.479 4.479

345 345 354 354

-2.332 -2.332 -1.789 -1.789

19 19 -3 -3

2.898 2.753 4.674 4.354

Beginsaldo netto werkkapitaal

Bedrijfsuitoefening

Jaarresultaat

Afschrijvingen

Mutatie actuele waarde materiële vaste activa

Overige waardeveranderingen

Cash flow

Kapitaalgoederensfeer

Investeringen voor:

-nieuwbouw

-onderhoud en verbetering

-aankoop

-activa tdv exploitatie

Desinvesteringen

Mutatie financiële vaste activa

Vermogenssfeer

Mutatie voorzieningen

Mutatie egalisatierekeningen

Mutatie leningen

-toename leningen

-klim DKPH leningen

-contract-aflossingen

Mutatie waarborgsommen

Eindsaldo netto werkkapitaal

Bedragen x €1.000

Vermogen en
financiering
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“ In de binnenstad een woning met een tuin, 

waar vind je dat nog? Dit is een ontzettend 

mooi complex en het is heel gezellig. 

Met andere bewoners hebben we geregeld 

activiteiten zoals een ontbijt of barbecue. 

Ik ben trots dat ik hier woon.”

Noortje Backerra, Charles Vos Cour



Jaarverslag 2007  Woningstichting Maasvallei Maastricht

Kengetallen

0
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BOEKJAAR 2007 2006 2005 2004 2004 2003
Waarderingsgrondslag                                                                                 Actuele waarde             Historische kostprijs

Aantal verhuureenheden
Woongelegenheden in eigendom
Zelfstandige woongelegenheden 2913 2.940 2.958 2.965 2.965 3.013
Onzelfstandige woongelegenheden 454 456 464 464 464 464
Woonwagens/standplaatsen 19 16 16 16 16 16
Garage/parkeerplaatsen 143 147 146 145 145 143
Winkel-/bedrijfsruimten 16 16 16 18 18 19

Totaal aantal verhuureenheden in eigendom 3.545 3.575 3.600 3.608 3.608 3.655

Rekenverhuureenheden * 3.211 3.237 3.259 3.267 3.267 3.316
*(onzelfstandige woongelegenheid telt voor 1/2 verhuureenheid)
(garage/parkeerplaats telt voor 1/4 verhuureenheid)
Woongelegenheden in beheer 144 144 151 155 155 131
Garages in beheer 34 34 6 6 6 6
Vestiging erfpachtrecht 0 0 0 117 117 117

Totaal aantal verhuureenheden in exploitatie 3.723 3.753 3.757 3.886 3.886 3.909
Technisch en administratief beheer 605 605 587 581 581 528
Totaal aantal eenheden 4.328 4.358 4344 4.467 4.467 4.437

Aantal woongelegenheden in aanbouw 27 4 25 35 35 35

Balans en winst- en verliesrekening
Bedragen x € 1.000
Eigen vermogen 62.585 53.849 41.398 15.874 15.874 14.240
Huren 14.719 14.517 14.137 14.483 14.483 14.185
Vergoedingen 1.303 1.447 1.175 1.236 1.236 1.278
Jaarresultaat 8.737 14.365 -1.914 5.186 1.633 2.235

Algemeen
Huurachterstand zittende huurders in % jaarhuur 0,83 0,98 0,84 0,64 0,64 0,87
Huurderving in % jaarhuur 0,77 0,64 0,84 0,46 0,46 0,34
ABR per verhuureenheid 19.491 16.635 12.115 12.672 4.859 4.294
Renteresultaat uitgedrukt in een percentage van de 
reserves, egalisatierekeningen 15,14 15,46 13,66 13,83 12,79 13,86
Jaarresultaat uitgedrukt in een percentage van het 
eigen vermogen (rentabiliteit eigen vermogen) 13,96 26,68 -4,85 12,53 10,29 15,70
Gemiddelde netto huur per verhuureenheid 4.613 4.511 4.374 4.299 4.299 4.146
Totale personeelsbezetting op fulltime basis 32,7 36,3 34,6 32,6 32,6 31,8
Salarissen en sociale lasten (x € 1.000 ) 2.041 1.989 1.931 1.798 1.798 1.867
Solvabiliteit  (EV/TV x 100) 42,6 35,2 31,6 31,9 15,2 14,6
Rentabiliteit totale vermogen 8,87 13,32 2,26 7,71 6,20 7,33
Liquiditeit (current ratio) 1,77 2,05 0,56 1,80 1,80 0,55
Betaalde rente in % van lang vreemd vermogen (RVV) 8,46 5,31 5,94 5,82 5,82 6,29
Werkkapitaal  (x € 1.000 ) 2.752 4.354 -2.470 4.142 4.142 -2.176
Interne financiering (x €1.000 ) 58.231 47.965 39.247 37.337 11.812 16.561

Enkelvoudig

Kengetallen
Enkelvoudig Maasvallei
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Geconsolideerd

61.899 
14.729 

1.303 
8.645 

0,83
0,77

19.277 

15,03

13,97 
4.613

32,7
2.041
42,20

8,8
1,8

8,46 
2.898 

59.380 
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