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VERANTWOORDING
2008 stond in het teken van verandering. Woningstichting Maasvallei
Maastricht gaat een nieuwe koers varen. Wat blijft is dat Maasvallei voorziet
in de behoefte van diegenen, die hierin niet zelfstandig kunnen slagen. De
ambitie is om wonen en woonomgevingen verder te ontwikkelen naar de
wensen en behoeften van de klant. En dat doe je niet vanachter je bureau,
dat doe je vanuit de samenleving; in gesprek met bewoners en stakeholders.
Respectvol en sociaal vernieuwen met aandacht voor mensen, wonen en
woonomgevingen, dat is de vernieuwde missie van Maasvallei.
Het thema van dit jaarverslag is ‘in gesprek’, waarmee we aangeven dat
Maasvallei naar de samenleving toe komt, denkt vanuit de samenleving,
initieert en participeert. Met deze maatschappijgedreven ondernemende
aanpak streeft Maasvallei naar een integrale woonbeleving, waarin wonen
en woonomgeving een harmonieus geheel vormen naadloos aansluitend
op de vraag van de klant.

MISSIE
Maasvallei is een maatschappijgedreven wooncorporatie met een mensgericht aanbod van woondiensten en aan het wonen gerelateerde diensten
in de regio Maastricht en het Heuvelland. Maasvallei staat voor een optimale
leefbaarheid in de buurten waar zij overwegend bezit heeft.
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Voorwoord

Maasvallei in gesprek
In het jaarverslag 2008 schetsen wij een beeld van onze prestaties in het afgelopen jaar en onderbouwen dat met feiten en cijfers tegen de achtergrond van
politieke en economische ontwikkelingen, het volkshuisvestelijk beleid en onze
eigen visie en missie.

Het jaar 2008 kan getypeerd worden als het jaar waarin het veranderingsproces
is ingezet. Maasvallei wil zich verder ontwikkelen als een maatschappijgedreven
organisatie met een pro-actieve aanpak. Vandaar de titel van dit jaarverslag:
‘Maasvallei in gesprek’.

Het verslagjaar is in een aantal opzichten een heel bijzonder jaar geweest. Op
1 maart 2008 heeft ondergetekende de functie van directeur/bestuurder bij
Maasvallei aanvaard. Vanaf dit tijdstip was het een jaar waarin volop uitdagingen,
medewerkers en veel, heel veel, ontmoetingen met stakeholders en mensen uit
de wijken voorbij kwamen. De boog heeft in 2008 behoorlijk gespannen
gestaan. En niet zonder resultaat.

Het jaar 2008 is nog meer bijzonder geweest. Bij het aanvaarden van mijn functie in
maart 2008 was er nog geen vuiltje aan de lucht. Inmiddels ziet de financiële wereld
er heel anders uit. De kredietcrisis heeft in alle hevigheid toegeslagen en is uitgegroeid tot een economische crisis. De kredietcrisis grijpt ook in hoog tempo
om zich heen in corporatieland.

In 2008 hebben we samen geanalyseerd wat goed gaat en wat beter moet. Wij
hebben onze organisatie onder de loep genomen en het personeelsbeleid, als
onderdeel van ons ondernemingsbeleid, afgeleid van de eisen die de markt aan ons
stelt. Om de klant beter van dienst te kunnen zijn, hebben we de eerste stappen
gezet om onze organisatie verder te professionaliseren en onze ambities waar te
maken. Wij zijn gestart met het opnieuw beschrijven en verbeteren van alle
bedrijfsprocessen en het in kaart brengen van de noodzakelijke opleidingen om
medewerkers goed op hun taken voor te bereiden. Bedrijfsprocessen die efficiënt
verlopen en medewerkers die goed op hun taken zijn voorbereid werpen
onherroepelijk hun vruchten af. Onze mensen zijn ons belangrijkste productiemiddel. Wij investeren in hun welzijn en de goede sfeer in onze organisatie.
Nadat de organisatie is uitgebreid, zullen ook de dienstverlening aan de klant,
de ontwikkelingscapaciteit voor de nieuwbouw, de projectontwikkeling en de
planmatige aanpak van onderhoud en buurtbeheer beter tot hun recht komen.
Wij hebben onze menskracht in de wijken zelf uitgebreid om de sociale cohesie
en leefbaarheid te bevorderen.
Wij hebben hard gewerkt aan het opstellen van een nieuw ondernemingsplan
2009 - 2013, dat naar de toekomst kijkt, anticipeert op ontwikkelingen en continue wordt verbeterd. In het ondernemingsplan 2009 - 2013 zijn de strategische
doelstellingen voor de komende jaren uitgezet en worden de lijnen uitgezet
voor de toekomst. Maasvallei wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid
waarmaken en samen met onze mensen in de buurten werken aan het sociale
thuisgevoel. De heroriëntatie van Maasvallei op haar maatschappelijke taak en
onze brede kijk hierop doen ons met vertrouwen naar die toekomst kijken.
Met betrekking tot de externe verkenning moeten wij nog een aantal stappen
zetten. Ofschoon we al een eind op weg zijn, hebben we voor 2009 een aantal
visiegesprekken gepland en organiseren wij een meeting met onze belangrijkste stakeholders. Wellicht dat hun inbreng ons van dienst kan zijn om ons beleid,
waar nodig, aan te passen aan de wijzigende omstandigheden. Onze plannen
voor de komende beleidsperiode hebben immers alleen kans van slagen als wij
die samen met onze maatschappelijke partners kunnen realiseren.
Ofschoon we beseffen dat we op onderdelen meer hadden willen bereiken,
kijken we met een tevreden gevoel terug op de zaken die we wel hebben gerealiseerd.

De komende maanden zullen de gevolgen voor corporaties zichtbaar worden.
Investeringen staan onder druk, leningen aantrekken wordt moeilijker en duurder, het treasurybeleid staat volop in de belangstelling, discussies bij WSW en
CFV over kredietwaardigheid laaien op, commerciële partijen zijn kind aan huis
en proberen via ons hun karwei te klaren, commissarissen worden zenuwachtig.
Nieuwe impulsen en creativiteit zijn gevraagd.
Ondanks het zwaar weer waar de wereldeconomie in verkeert, zetten wij ons
optimaal in om de komende jaren te investeren in onze plannen voor de toekomst. De financiële crisis biedt immers ook kansen. Woningzoekenden die het
zekere voor het onzekere nemen, gaan liever huren dan kopen. Investeringen in
nieuwbouw en onderhoud, die we gepland hebben, zetten we door. Het is
immers belangrijk dat we deze tijd van economische crisis blijven investeren in
de woningmarkt. De kwaliteit van onze voorraad blijft op peil en de economie
wordt gestimuleerd.
Verruiming van de financieringsmogelijkheden met borging van het WSW en
overheidsmaatregelen die tot een lastenverlichting leiden, bieden extra kansen.
Wij ijveren in dit kader voor het afschaffen van de Vogelaar-heffing en de integrale vennootschapsbelasting. Investeringen uitstellen is immers geen optie om
deze crisis te bestrijden.
Onze huidige financiële positie biedt nog voldoende garanties voor onze financiële
continuïteit. De jaarrekening geeft u inzicht in de financiële positie van Maasvallei
en de wijze waarop wij de ontwikkeling van ons vermogen en financiering in de
toekomst zien.
Wij staan aan de vooravond van een nieuwe kwaliteitsslag en zien de toekomst
met vertrouwen tegemoet.
Het jaarverslag is een van de middelen om verantwoording af te leggen over
ons beleid, de keuzes die we hebben gemaakt en de activiteiten die we hebben
uitgevoerd. Wij hopen dat u dit verslag met plezier zult lezen.
Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Suggesties of vragen zien met belangstelling
tegemoet.
Ing. A.L.F.M. Crijns
Directeur/bestuurder

Dhr. Costongs en Ing. Frans Crijns, Markt Maastricht
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VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG

ONTWIKKELINGEN
Hoofdstuk 1

1. Ontwikkelingen

Maatschappelijk
ondernemen met
lokale verankering
Missie en kernwaarden De wereld om ons heen staat niet stil. Maasvallei wil
anticiperen op de toekomst. Dat vraagt om een duidelijke visie op de toekomst
en de rol die Maasvallei hierin kan vervullen als professionele, maatschappelijk
ondernemende organisatie.
Maasvallei werkt aan haar maatschappelijk ondernemerschap vanuit de volgende
missie:
Maasvallei is een maatschappijgedreven wooncorporatie met een mensgericht aanbod van woondiensten en aan het wonen gerelateerde diensten
in de regio Maastricht en het Heuvelland. Maasvallei staat voor een optimale
leefbaarheid in de buurten waar zij overwegend bezit heeft.
Wij zijn in 2008 gestart met het uitdragen en implementeren van deze missie.
De komende jaren zullen in het teken blijven staan van de koerswijziging, die we
in het verslagjaar hebben ingezet. Uiteraard spelen wij flexibel in op de veranderingen die zich in onze maatschappij voltrekken.
Maasvallei kiest voor een identiteit die getypeerd wordt als maatschappijgedreven ondernemen. Deze identiteit houdt in dat Maasvallei transparant is in haar
doelen en activiteiten. We gaan actief op zoek naar maatschappelijke vraagstukken die de kwaliteit van wonen en leven in wijken en buurten verbeteren. We
spreken zelf het liefst over maatschappelijk presteren; we willen beoordeeld
worden op de maatschappelijke effecten van onze prestaties. Dit is een haalbaar
doel maar vraagt wel een andere aanpak in onze organisatie. Techniek en financieel rendement alleen zijn niet meer leidend maar ook de maatschappelijke
effecten van ons werk. Wij investeren ons rendement in de maatschappij door
bij te dragen aan het ontwikkelen en het beheer van woningen, woonomgeving
en bijpassende dienstverlening.
Maasvallei omschrijft haar kernwaarden als betrokken, pro-actief, klantgericht,
flexibel, resultaatgericht en op kwaliteit georiënteerd.
Maatschappelijk ondernemen betekent ook samenwerken met stakeholders en
partners in de wijk. Wij betrekken hen bij ons beleid, zijn open over onze doelen,
zijn transparant en leggen verantwoording af over de resultaten.
De veranderingen in de maatschappij hebben direct invloed op zowel het beleid dat we voeren als onze bedrijfsvoering in het algemeen. In 2008 hebben we
hard gewerkt aan het verder professionaliseren van onze interne organisatie en
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de ontwikkeling van medewerkers. Een van de eerste activiteiten die we hebben
opgepakt, is het formuleren van de doelen die de organisatie wil bereiken.
We hebben in 2008 vorm gegeven aan een nieuw ondernemingsplan. Hierin
hebben wij de resultaten van onze heroriëntatie verwoord. Als maatschappelijk
ondernemer richten wij ons in belangrijke mate op de lokale samenleving en
kiezen wij ervoor ons nadrukkelijk aan de buitenwereld te tonen. Het ondernemingsplan wordt in 2009 uitgebreid met onze stakeholders besproken. Wij willen
hiermee aantonen dat we onze visie en missie niet in ons eentje bepalen maar
partijen willen betrekken bij het uitzetten van onze koers voor de komende jaren.
De komende jaren worden de prioriteiten in ons beleid verder uitgewerkt.
In het ondernemingsplan hebben we op strategisch niveau vastgesteld welke
koers wij de komende jaren wensen te varen. De strategische doelen worden in
de loop van 2009 op operationeel niveau vertaald in concrete resultaatgerichte
actieplannen. Deze doelen vormen de leidraad en het toetsingskader voor de
plannen, projecten en ontwikkelingen van Maasvallei tot en met 2013.
Deze keuzes zullen ook vertaald worden bij de inrichting van onze organisatie.
In het afgelopen jaar hebben organisatorische en personele zaken, meer dan
gebruikelijk, onze aandacht gevraagd. Zo hebben wij onze organisatie kritisch
getoetst. Vanuit deze bevindingen zijn aangepaste ambities en doelstellingen
geformuleerd ten aanzien van de gewenste cultuur en leiderschapsstijl. Wij streven naar een externe en omgevingsbewuste positionering van de organisatie,
gekoppeld aan een grote mate van flexibiliteit en individualisme (creatief, lerend,
vernieuwend en maatschappijgedreven). Meer dan in het verleden komt de
nadruk te liggen op het maatschappelijk ondernemerschap en het zo optimaal
mogelijk bedienen van de doelgroepen.

Maatschappelijke taak Maasvallei werkt hard aan haar transformatie van traditionele corporatie naar een maatschappelijke organisatie. Net als iedere andere
organisatie streven wij naar financieel rendement. De winst die we behalen
wordt gebruikt om onze doelstellingen als maatschappelijke organisatie te realiseren. Wij gaan verder dan het beschikbaar hebben van voldoende kwalitatief
aanbod voor de primaire doelgroep en het bevorderen van de leefbaarheid in
de wijk en het realiseren van nieuwbouw voor de doekgroep.
Wij hebben in 2008 bijzondere aandacht geschonken aan het ontwikkelen van
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1. Ontwikkelingen
woningen voor bijzondere doelgroepen, zoals het ontwikkelen van een kleinschalig woonproject voor mensen met dementie en een groep bewoners met
een verstandelijke beperking. Wij hebben vervolgstappen gezet om op een
actievere manier gericht contacten te zoeken met onze stakeholders. Als voorbereiding op ons ondernemingsplan 2009-2013 zijn gesprekken gevoerd met
individuele stakeholders. De signalen die wij hierbij hebben ontvangen, zijn nog
maar ten dele in het ondernemingsplan 2009-2013 verwerkt. Daarom hebben
wij een plan van aanpak uitgewerkt. In 2009 wordt een bijeenkomst voor alle
stakeholders georganiseerd waarbij wij zowel ons beleid als onze identiteit aan
de orde willen stellen.
Wij voeren nadrukkelijk de discussie met onze stakeholders om gezamenlijk
maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, welzijn en zorg op te
pakken. Gelet op onze schaalgrootte betrekken wij bij de vervolgdiscussie over
maatschappelijk investeren nadrukkelijk onze financiële en organisatorische
mogelijkheden. Onze inzet om maatschappelijk te investeren is begrensd door
de financiële continuïteit van Maasvallei. Wij kiezen voor een solide solvabiliteit
die benodigd is om onze financiële continuïteit te garanderen.
Als maatschappelijk ondernemer blijven wij onze stakeholders informeren over
de voortgang van de realisatie van onze doelstellingen.

De bevolking in Limburg
vergrijst en krimpt,
Zuid-Limburg voorop
Landelijke ontwikkelingen Ook in 2008 hebben wij de politieke discussies wederom met verbazing gevolgd. Eerst waren er nog de discussies over
de plannen van minister Bos en Vogelaar over de integrale belastingplicht en
de extra heffingen die corporaties moeten gaan betalen. Ondanks het aanbod
dat de corporaties gedaan hebben aan de overheid in hun “Antwoord aan de
samenleving” zijn slechts eenzijdige afspraken tot stand gekomen die enkel en
alleen geld bij de corporaties weghalen. Geld dat naar onze overtuiging hard
nodig is om te investeren in de sector.
Inmiddels staat de wereld op zijn kop. De afgelopen periode heeft voor grote
veranderingen in de economische omstandigheden gezorgd. Wat in eerste instantie begon als een kredietcrisis is inmiddels een complete crisis geworden,
die stevig vat heeft gekregen op de reële economie. De gevolgen van de economische crisis reiken dan ook verder dan alleen de financiële sector. De economische groei heeft plaats gemaakt voor krimp. Een van de sectoren die ernstig
te lijden heeft is de bouw. De overheid moet optreden om de vrije markt te
redden maar op het moment van schrijven van dit jaarverslag blijven adequate
maatregelen uit. Het blijft voorlopig bij praten. En vooral praten over onderwerpen die tot voor kort taboe waren zoals de verhoging van de AOW-leeftijd naar
67 jaar, het verhogen van collegegeld en de hypotheekrenteaftrek. Gelet op de
politieke gevoeligheid van deze onderwerpen zal besluitvorming nog wel enige
tijd op zich laten wachten.
Grote vraag blijft hoe de overheid zal omgaan met een onafwendbare recessie
en welke maatregelen zij neemt om de economie te stimuleren. Wij zijn be-
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nieuwd hoe het kabinet uiteindelijk omgaat met het geld dat nog gereserveerd
staat voor nieuw beleid uit het regeerakkoord (prachtwijken, jeugd en gezin,
extra geld voor gemeente en provincie). En hoe gaat het kabinet de komende
jaren om met de voorgenomen aanpak van het vergrijzingsprobleem?
Wij staan niet te wachten op nog meer afbrekende voorstellen van de overheid.
Wij zijn voorstander van maatregelen, die de economie stimuleren en de malaise in de bouw bestrijden. Het is de hoogste tijd voor een daadkrachtig beleid
om de economie er weer bovenop te krijgen. Knopen doorhakken en maatregelen treffen die de bouw stimuleren, energie besparen en de ontwikkeling van
duurzame energie een krachtige impuls geven, zou het devies van de overheid
moeten zijn. Afbraak biedt geen oplossing.
Neem barrières als integrale belastingplicht en extra heffingen bij de corporaties
weg. Stimuleer hiermee het investeren in de woningvoorraad, de reductie van
de CO2-uitstoot en de ontwikkeling van duurzame energie. Wij bewijzen niet
alleen de woningvoorraad en het klimaat van de toekomst hiermee een dienst
maar we stimuleren met zijn allen ook de economie.
Wij staan ook voor de opgave manieren te vinden om mensen betrokken te
houden bij het arbeidsproces. Op termijn honderdduizenden werknemers gedwongen thuis te laten zitten is geen optie.
Regionale ontwikkelingen Maasvallei heeft in 2008 alleen woningen in
eigendom of beheer, die binnen het statutair vastgesteld werkgebied liggen.
Wij hebben een aantal oriënterende gesprekken gevoerd om ook eigendom te
verwerven in gemeenten, die niet tot ons werkgebied behoren. Het is zeer wel
mogelijk dat wij in de loop van 2009 ons werkgebied formeel uitbreiden.

raal overleg tussen de gemeente en de corporaties is gestart.
Met de gemeente Maastricht zijn afspraken gemaakt over onder meer de
volgende onderwerpen:
• conform de uitgangspunten van de Nota “sterke buurten, sterkere stad. Buurtgericht werken in Maastricht” gezamenlijk verder aan de buurtaanpak uitvoering te geven. Gezamenlijk is uitvoering gegeven aan de Stadsdeelprogramma’s 2007-2008 en zijn de afspraken over onder andere buurtbudgetten en
buurtagenda’s op werkbaarheid getoetst;
• de verdere uitwerking van het op 27 november 2007 getekende WAP Maastricht Noord-Oost in afstemming met de plannen voor de A2;
• de afspraken in het convenant en plan van aanpak Mariaberg;
• op basis van de resultaten van de evaluatie van het functioneren van de wijkteams in Maastricht wordt het gezamenlijke wijkbeheer nader verfijnd;
• de kwantitatieve afspraken ten aanzien van de realisering van voldoende
zorgwoningen in Maastricht conform de voor Maastricht in de uitvoeringsprogramma’s van de Koploperspilot Zuid-Limburg en het Regionaal Uitvoeringsprogramma Wonen, Welzijn en Zorg Maastricht en Mergelland opgenomen
aantallen en overige uitgangspunten;
• de beleidsontwikkeling rondom de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) gezamenlijk afstemmen en concrete afspraken maken over ieders verantwoordelijkheid en inzet in het kader van deze wet. Nadrukkelijk de thema’s
Wonen, Welzijn en Zorg, leefbaarheid versus maatschappelijk ondernemerschap, woonruimteverdeling en doelgroepenbeleid aan de orde laten komen;
• conform afspraak zorg dragen voor de aanleg van de overeengekomen ver-

•
•

•

•

•

vangende woonwagenstandplaatsen in Maastricht. Indien noodzakelijk worden afspraken gemaakt over de aanleg van additionele woonwagenlocaties
ten behoeve van de afbouw Vinkenslag;
beleidmatige uitgangspunten vaststellen, gericht op een verdere normalisatie
van de huisvesting van woonwagenbewoners;
de kwantitatieve herhuisvestingsopgave in relatie tot de buurtaanpak in beeld
brengen. De resultaten van het monitoren worden bestuurlijk gerapporteerd
aan gemeente en corporaties;
de tweejaarlijkse buurtpeilingen nadrukkelijker monitoren op de ontwikkeling
van de sociale kwaliteit in de diverse buurten van Maastricht. De resultaten
van deze buurtpeilingen worden tweejaarlijks bestuurlijk gerapporteerd aan
gemeente en corporaties. Op basis van de resultaten van de buurtpeilingen
zal afstemming hiervan met de ontwikkeling van de sociale kwaliteit plaatsvinden;
de verdere beleidsontwikkeling rondom duurzaam bouwen/energie gezamenlijk afstemmen en concrete afspraken maken over ieders verantwoordelijkheid en inzet bij de uitvoering van dit beleid. De inzet van partijen is om
forse vooruitgang te boeken op het gebied van duurzaam bouwen/energie.
Nadrukkelijk komen hierbij de thema’s energiereductie en -transitie, duurzaam materiaalgebruik en de tijdige verankering en toepassing hiervan in
concrete projecten aan de orde;
de aanwending van gelden uit het Leefbaarheidsfonds in de categorie
projecten wordt aangescherpt. Besloten is 2 miljoen euro in te zetten ten
behoeve van de achterblijvende buurtontwikkeling in de wijken Pottenberg
en Mariaberg (1 mln per wijk). Voor de aanwending van de resterende 2,6

De bevolking in Limburg vergrijst en krimpt, Zuid Limburg voorop. Als er niet
adequaat wordt ingegrepen zijn de gevolgen rampzalig: leegstand, verpaupering en dalende woningprijzen. Maar ook de burger en gemeenten worden
onherroepelijk armer als er niets gebeurt. We moeten op korte termijn naar een
volkshuisvesting, die krimpbestendig is. Met de recente crisis is de opgave alleen
maar zwaarder geworden. Het verbaast ons nog steeds dat partijen op afstand
willen blijven staan en wegkijken als het onderwerp op de agenda staat.
Ontkenning en verzet tegen de krimp is contraproductief. Om leegstand en verloedering tegen te gaan dient de aandacht gevestigd te worden op het stimuleren van sloop en het ingrijpend herstructureren van de woningvoorraad en
het voorzieningenaanbod. Bouwen op de groei en de aantrekkingskracht van
Maastricht kan niet meer. Gedoseerd bouwen en kiezen voor de juiste woningen
moet het uitgangspunt zijn.
Prestatieafspraken gemeente Maastricht-Maastrichtse corporaties 2008
In het jaar 2000 is een convenant afgesloten, waarin de gezamenlijke opgave
op het gebied van wonen in brede zin is beschreven. Hierover zijn wederzijdse
afspraken gemaakt. Het convenant is in 2005 geëvalueerd en geactualiseerd,
waarbij de gezamenlijke opgave in brede zin door zowel gemeente als corporaties is herbevestigd en onderschreven.
Ook voor het jaar 2008 zijn met de gemeente Maastricht weer prestatieafspraken
gemaakt. Partijen verplichten zich de gemaakte afspraken efficiënt en effectief
uit te voeren en periodiek overleg te voeren over de voortgang van de uitvoering van de afspraken. De ervaring heeft geleerd dat niet alle prestatieafspraken
even voortvarend zijn opgepakt. Gemeente en corporaties hebben daarom in
2008 afgesproken de procedure, waarlangs de prestatieafspraken de afgelopen
jaren tot stand zijn gekomen te evalueren. Inzet is om voor 2009 op een betere
wijze invulling te geven aan de totstandkoming en realisatie ervan. Het bilate-
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1. Ontwikkelingen
miljoen euro is aansluiting gezocht bij de in de nota “Sterke buurten, sterkere
stad” aangekondigde buurtactieplannen in de overige buurten. De buurten
worden daarbij nadrukkelijk betrokken;
• de corporaties staan garant voor het behoud van een voldoende betaalbare
woningvoorraad en een evenwichtige spreiding hiervan over de diverse wijken in Maastricht. Het resultaat van het RIGO onderzoek naar de toekomstige
gewenste omvang van de kernvoorraad zal leiden tot een gemeenschappelijke
vertaling naar een stedelijke programmering, een herijking van het woon- en
huurbeleid en de woonruimteverdeling;
• de evaluatie van het woonruimteverdelingssysteem in Maastricht wordt afgerond. Nadrukkelijke aandacht gaat hierbij uit naar de positie van de diverse
doelgroepen binnen het verdelingssysteem en eventuele mogelijkheden om
de keuzevrijheid van woningzoekenden in Maastricht te vergroten. De beleidsmatige consequenties van eventuele wijzigingsvoorstellen worden gezamenlijk door gemeente en corporaties uitgewerkt, waarbij aandacht besteed wordt
aan de beschikbaarheid van voldoende woningen in de betaalbare woningvoorraad voor de doelgroep van beleid;
• in beeld brengen in welke mate “woonfraude/illegale bewoning” op Maastrichtse schaal en/of binnen de woningvoorraad van de corporaties voorkomt.
Indien noodzakelijk wordt ter bestrijding hiervan een gezamenlijke strategie
ontwikkeld.
In het verslagjaar zijn de betrokken partijen voorvarend te werk gegaan met de opstellen en uitvoeren van de buurtontwikkelingsplannen. Voor Mariaberg wordt het
buurtontwikkelingsplan in 2009 vastgesteld.
Voor de wijkaanpak Noordoost wordt verwezen naar de ontwikkelingen in het kader
van de ondertunneling van de A2. De afbouw Vinkenslag ligt op schema. In 2009
wordt gestart met het uitwerken van het toekomstig woonwagenbeleid.

De uitwerking van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verliep moeizaam.
Eind 2008 is daarom een doorstart gemaakt om via een inhaalslag de beoogde
uitwerking van de WMO alsnog te realiseren.
Maasvallei en de gemeente Maastricht willen flinke stappen vooruit zetten op
het gebied van duurzaam en energiezuinig bouwen. Met de vaststelling van
de Energienota “Maastricht steekt energie in het klimaat” en “Plan van aanpak
Duurzaam Bouwen” is een goede basis gelegd, waarop de gemeente samen
met de corporaties voort kunnen bouwen. Eind 2008 is het conceptactieplan
vastgesteld, waarin de woningcorporaties participeren middels deelname in het
“Platform Energie Transitie Maastricht”. Eén van de voornaamste activiteiten die
in het kader van het Duurzaam Bouwenbeleid in 2008 heeft plaatsgevonden,
is de introductie van GPR Gebouw voor nieuwbouw en GPR Gebouw voor bestaande bouw; een dubo-instrument dat de functionele en milieukwaliteit van
gebouwen inzichtelijk maakt.
Voor corporaties is GPR Gebouw een instrument waarmee invulling gegeven
wordt aan doelstellingen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het
programma biedt inzicht in de kwaliteit van de woningvoorraad en vereenvoudigt
besluitvorming met betrekking tot renovatie of sloop van huizen bij het opstellen
van strategisch voorraadbeleid.
Op subregionaal niveau is er in 2008 een Energieconvenant opgesteld waarin
afspraken zijn gemaakt tussen gemeenten, woningcorporaties en de provincie
Limburg over het bouwen van in totaal 1.000 klimaatneutrale woningen. Maasvallei
zal zich de komende jaren inspannen haar aandeel hierin te verwezenlijken.
De afgesproken aantallen te realiseren nieuwbouw-, sloop-, verbeter- en verkoopwoningen, die de corporaties in 2008 zouden realiseren, zijn niet gehaald.

Totaaloverzicht - realisatie t.o.v. plannen 2008, incl. verschil op gemeentelijk niveau
Segment/
woningtype
Afspraken 2008
Realisatie per dec. 2008
Verschil

Huur
< = 527

Huur
> 527

Koop
< = 247.000

Koop
> 247.000

Waarvan
zorgwoningen

Waarvan woonwagen
standplaatsen

Nieuwbouw
totaal

220

44

172

140

99

20

576

179

39

67

21

99

0

306

41

5

105

119

0

20

270

Het nieuwbouwprogramma dat Maasvallei zich tot taak heeft gesteld is omvangrijk. Dit lijkt haaks te staan op de bevolkingsafname die voorzien is. Toch wordt
nieuwbouw gerealiseerd om tegemoet te komen aan de veranderingen in bevolkingssamenstelling (senioren, starters)

Totaaloverzicht - realisatie t.o.v. plannen 2008, incl. verschil Maasvallei
Segment/
woningtype

Huur
< = 527

Huur
> 527

Koop
< = 247.000

Koop
> 247.000

Waarvan
Zorgwoningen

Waarvan woonwagen
standplaatsen

Nieuwbouw
totaal

Afspraken 2008

0

36

10

83

31

20

129

Realisatie per dec. 2008

0

11

0

0

11

0

11

Verschil

0

25

10

83

18

20

118
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Maasvallei heeft in 2008 slechts 11 woningen opgeleverd. Voor aan nadere
onderbouwing voor het niet realiseren van de overeengekomen aantallen
wordt verwezen naar het hoofdstuk: Vastgoed ontwikkeling en beheer.

•

Plannen t.o.v. realisatie sloop-, verbeter- en
verkoopopgave op gemeentelijk niveau
Afspraken
Afspraken 2008
Realisatie per dec. 2008
Verschil

Sloop
375
354
21

Verbeter
350
171
179

Verkoop
117
60
57
•

Plannen t.o.v. realisatie sloop-. verbeter- en
verkoopopgave Maasvallei
Afspraken
Afspraken 2008
Realisatie per dec. 2008
Verschil

Sloop
34
13
21

Verbeter
99
99
0

Verkoop
22
22
0

In de verkoopaantallen is geen rekening gehouden met de verkoop van 92 woningen van de flat Koningsplein, die verkocht zijn aan de gemeente Maastricht in
het kader van de realisatie van de A2 ondertunneling. Levering van deze woningen
vindt uiterlijk 1 januari 2010 plaats.
In het verslagjaar hebben de gemeente Maastricht en de in Maastricht werkzame corporaties - Woonpunt, Servatius en Maasvallei - gezamenlijk onderzoek
laten verrichten naar de omvang van de primaire doelgroep en de ontwikkeling hiervan in relatie tot de ‘ijzeren voorraad’ in Maastricht. Aanleiding voor het
onderzoek is de wens om te komen tot een nieuwe beleidsvisie (individueel
en gezamenlijk), die moet resulteren in herziene prestatieafspraken. Het rapport
van Rigo Research en Advies BV is in maart 2008 verschenen. Op basis van de aanbevelingen in het rapport zijn de navolgende bestuurlijke afspraken gemaakt:
• Gewenste omvang ijzeren voorraad 2010: op grond van dit onderzoek is op
bestuurlijk niveau afgesproken dat de gewenste ijzeren voorraad in 2010 minimaal 17.500 woningen zal bedragen. De corporaties staan hiervoor garant.
• Verdeling gewenste ijzeren voorraad in 2010 over de corporaties: deze is gebaseerd op het constant houden van het aandeel van elke corporatie in de
stedelijke ijzeren voorraad. Daarmee staan de corporaties garant voor hun
aandeel in de ijzeren voorraad in 2010: Servatius 8.150, Woonpunt 7.050 en
Maasvallei 2.250 woningen.
• Schuifruimte tot 2010: het verschil tussen de gewenste voorraad in 2010 en
de huidige voorraad bepaalt de schuifruimte (=maximale toegestane vermindering ijzeren voorraad). Stedelijk komt deze uit op een vermindering van
3.000 woningen. Op grond van de hiervoor genoemde verdeelsleutel voor
elke corporatie afzonderlijk: Servatius 1.450, Woonpunt 1.150 en Maasvallei
400 woningen.
• Benutting schuifruimte: de corporaties zullen bij de eventuele aanpassing van
hun strategisch voorraadbeheer en de daarop te baseren plannen voor sloop,
nieuwbouw, verkoop en huurbeleid de gevolgen daarvan voor de ijzeren
voorraad in beeld brengen en deze samen met de gemeente toetsen aan de
gewenste omvang van de ijzeren voorraad. Mocht de schuifruimte worden
overschreden, dan zullen de corporaties hun plannen zodanig aanpassen
dat zij binnen de schuifruimte blijven. De stedelijke herprogrammering voor
het wonen zal gevolgen kunnen hebben voor de nu bekende plannen voor
sloop, nieuwbouw, verkoop en huurbeleid. De uitkomsten van deze stedelijke
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herprogrammering zullen van invloed zijn op de resterende schuifruimte en
zullen daarom worden geijkt aan de uitkomsten van het RIGO-onderzoek.
Ontwikkelingen binnen de ijzeren voorraad: gemeente en corporaties signaleren op grond van het RIGO-rapport een sterke verschuiving van de prijsklassen
binnen de ijzeren voorraad. Op grond van de huidige geringe vraagdruk bij de
goedkoopste woningen, die bovendien in de komende jaren nog lager zal worden, wordt dit niet als een probleem gezien. Niettemin zijn de gemeente en de
corporaties alert op de ontwikkeling van de totale woonlasten van de lagere inkomens. Zij zullen dit volgen in het kader van de prestatieafspraken. Daarin worden
ook afspraken gemaakt over energiebesparende maatregelen, die de woonlasten
beperken. In 2010 wordt opnieuw bekeken of er noodzaak is tot het maken van
afspraken over de prijssegmenten binnen de ijzeren voorraad.
Ontwikkelingen op wijkniveau: de corporaties en de gemeente streven naar
een evenwichtige verdeling van de ijzeren voorraad over de wijken van Maastricht. De benodigde omvang van de ijzeren voorraad op wijkniveau wordt
daarbij afgestemd op het woonmilieubeeld uit de nota ‘Wonen in beweging’.
In de monitor zullen de corporaties ook inzicht geven in de ontwikkelingen
van de ijzeren voorraad op wijkniveau.
Afspraken ijzeren voorraad na 2010: meerjarige afspraken over de gewenste
omvang van de ijzeren voorraad vanaf het jaar 2010 zullen worden opgenomen in de voor de jaren na 2010 op te stellen meerjarige woonvisie. Deze
afspraken zullen -in tegenstelling tot de statische afspraken over de ijzeren
voorraad tot 2010- een (meer) dynamisch karakter krijgen. De uitwerking hiervan zal onderdeel uitmaken van afspraken die de corporaties jaarlijks maken
in het kader van de woonruimteverdeling.
Actualisatie gewenste omvang ijzeren voorraad na 2010: voor het maken van
de afspraken vanaf 2010 zullen gemeente en corporaties in 2009 een actualisatie uitvoeren naar de gewenste omvang van de ijzeren voorraad, de omvang van de doelgroepen, de plannen van de corporaties m.b.t. de ijzeren
voorraad en de schuifruimte.
Woningtoewijzing: de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ijzeren
voorraad brengen de corporaties tot uiting door alle woningen onder de
€ 526, - in het woonruimteverdelingsysteem in te brengen. Een deel hiervan
valt in de vrije beleidsruimte van de corporaties. Gezien de benodigde ijzeren
voorraad in 2010 is er ruimte om de omvang van deze vrije ruimte te vergroten
van de huidige 10% naar 15%.

Woningen die niet binnen de vrije beleidsruimte vallen, worden op basis van
gezamenlijk vastgestelde passendheidscriteria primair aan de doelgroep toegewezen en worden via het Woningburo verdeeld. De wijze van toewijzing
van woningen in de vrije beleidsruimte is ter beoordeling van de individuele
corporaties. De corporaties verplichten zich op basis van hun aandeel in de totale
ijzeren voorraad tot een evenredige bijdrage aan de invulling van de taakstelling
voor de verschillende maatwerkgroepen. De corporaties verplichten zich de
toewijzing van woningen in de ijzeren voorraad, inclusief de vrije beleidsruimte,
jaarlijks objectief aan elkaar en richting gemeente te verantwoorden. Dit monitoren
geschiedt volgens één en hetzelfde systeem.
Het jaar 2008 heeft eveneens in het teken gestaan van de discussie over de stedelijke programmering wonen. De gemeente Maastricht, de corporaties en de
betrokken marktpartijen hebben in dit kader opdracht gegeven te onderzoeken
hoe de komende jaren het beste kan worden geanticipeerd op de verwachte
krimp van de bevolking. Naast het sterfteoverschot van de afgelopen jaren hebben wij ook te maken gekregen met een toenemend vertrekoverschot. Vooral
de middeninkomens kiezen er voor om de stad te verlaten. Dit vertrek heeft een
negatieve invloed op de afzet van verschillende nieuwbouwprojecten.
De opgave is het om huishoudens met verhuisplannen te verleiden om in Maastricht te blijven wonen en huishoudens van buiten naar de stad aan te trekken.
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Het nieuwbouwprogramma dient in te spelen op deze ontwikkelingen. Centraal staat het antwoord op de vraag met welk product (woonmilieu, woning,
locatie, voorzieningen) de verschillende groepen verleid of behouden kunnen
worden voor de stad. De aanbevelingen uit het onderzoek zijn als volgt samen
te vatten:
• focus op het vasthouden van Maastrichtse huishoudens in de leeftijdsgroep
dertig tot vijftig jaar, maar overschat uw mogelijkheden niet;
• voeg aan de woningvoorraad vooral levensloopbestendige woningen (zowel
grondgebonden als appartementen) toe die in of vlakbij het centrum liggen
in het segment tot €180.000 of juist boven € 250.000 v.o.n.;
• bekijk de nieuwbouwplannen in samenhang met de ingrepen in de bestaande voorraad om de kwaliteit van de woningvoorraad in de gemeente te vergroten en het risico op leegstand te verkleinen.

Ontwikkelingen in het kader van de ondertunneling van de A2 Al in het
jaarverslag over 2007 hebben wij aandacht geschonken aan de impact die de
ondertunneling van de A2 voor Maastricht heeft. Op 28 november 2007 is het
ambitiedocument ten behoeve van Maastricht Noordoost ondertekend. In het
document is onder andere opgemerkt dat partijen met het wijkactieplan een
vliegende start maken en er vanaf 2008 al zichtbare resultaten komen. Inmiddels hebben de drie marktpartijen elk hun totaaloplossing voor stad en snelweg
gepresenteerd. De omgeving kan kennis nemen van de plannen en erop reageren. Indien alles volgens planning verloopt, wordt medio 2009 bekend voor
welk plan de gemeente Maastricht en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
kiezen.

Vanaf 1 januari 2008 moet
er bij verhuur of verkoop
een energielabel worden
overhandigd
We kunnen tevens concluderen dat voor Maasvallei de resultaten van de
ondertunneling van de A2 al zichtbaar zijn. Vooruitlopend op de concrete uitwerking van de buurtontwikkelingsplannen voor Limmel/Nazareth heeft Maasvallei
overleg gevoerd over een mogelijke verkoop van haar bezit in Nazareth aan
Woonpunt. Omdat het bezit van Maasvallei in Nazareth beperkt was (18 eengezinswoningen en 3 appartementen) kon onze inbreng maar beperkt zijn bij
het uitwerken van het buurtontwikkelingsplan voor het gebied.
Woonpunt zal de woningen betrekken bij de verdere uitwerking van hun integraal buurtplan voor Nazareth. De woningen worden vooralsnog niet door
Woonpunt verkocht. Zowel Maasvallei als Woonpunt hebben de bewoners uitvoerig geïnformeerd over de verkoop. De overdracht van de woningen heeft
voor de bewoners verder geen consequenties gehad.
Ook de flat aan het Koningsplein is in het kader van de realisatie van de A2
ondertunneling in het verslagjaar aan de gemeente Maastricht verkocht. De levering vindt plaats uiterlijk 1 januari 2010 of zoveel eerder als noodzakelijk in het
kader van de voortgang van de ondertunneling.
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In het verslagjaar hebben we opdracht verstrekt om een stedenbouwkundige
visie voor de wijken Heer en Scharn uit te werken. Beide wijken liggen aan de
oostzijde van Maastricht, ten oosten van de A2 en grenzen aan het plangebied
dat is vastgesteld voor het project A2 Maastricht. De stedenbouwkundige visie
over Heer en Scharn is inmiddels aan de gemeente Maastricht gepresenteerd.

programma neemt hand over hand toe. Beide ontwikkelingen hebben ons
doen besluiten meer geautomatiseerd te sturen, de processen vast te leggen en
de autorisaties vooraf en gedurende het traject te regelen. Voor zowel de meerjaren onderhoudsplanning en -begroting als de projectadministratie hebben
wij nieuwe bedrijfssystemen aangeschaft.

Ontwikkelingen Maasvallei Het is voor Maasvallei van belang om bij de tijd
te blijven. Demografische ontwikkelingen, maatschappelijke tendensen en de
economische gevolgen van de huidige crisis hebben invloed op woningbehoeften, woonwensen en verschuivingen in doelgroepen. In 2008 zijn wij
gestart met de actualisatie van het strategisch voorraadbeleid.
In 2008 hebben wij nadrukkelijk stil gestaan bij het onderwerp buurtbinding en
sociale cohesie. Er is een duidelijke tendens waarneembaar dat er sprake is van
een afnemende betrokkenheid van mensen. Afnemende sociale cohesie heeft
gevolgen voor de leefbaarheid in buurten, de veiligheid en het welzijn. Inmiddels hebben wij een tweetal medewerkers leefbaarheid aangetrokken. Een van
de hoofddoelstellingen bij het aantrekken van deze medewerkers was het tot
stand brengen van verbindingen tussen medewerkers, instanties en klanten.
Het gaat daarbij om het creëren van samenwerking, het opzetten en onderhouden
van buurtnetwerken en het realiseren van effectieve participatie.
Prettig wonen wordt door huurders vaak geassocieerd met de mate waarin zij
hun veiligheidsgevoel ervaren. Maasvallei voelt zich medeverantwoordelijk voor
het veiligheidsgevoel dat mensen in hun woning hebben; dus ook voor de veiligheid van haar woningen en complexen. Om te voorkomen dat er hiaten in de uitvoering van de projectmatige aanpak van het programma voor het aanbrengen
van inbraakwering vallen, is na overleg met de politie besloten alle resterende
woningen te beveiligen aan de hand van het advies van het Politiekeurmerk
Veilig Wonen. In 2009 wordt gestart met de uitvoering met een mogelijke overloop naar 2010.
Vanaf 1 januari 2008 moet de eigenaar van een woning of een ander gebouw bij
verhuur of verkoop een energielabel overhandigen aan de huurder of koper. Het
energielabel geeft een beeld hoe energiezuinig een woning is en is te vergelijken
met een label voor witgoed. Corporaties moeten uiterlijk op 1 januari 2009 alle
huurwoningen gelabeld hebben. In 2008 is opdracht verstrekt het woningbezit
te voorzien van een energielabel. Inmiddels zijn onze woningen gelabeld.
Maasvallei geeft op een gedegen wijze invulling aan haar personeelsbeleid binnen
de organisatie. In 2008 hebben wij opdracht verstrekt tot het uitvoeren van
zowel een HRM-scan als een risico-inventarisatie en –evaluatie. De resultaten
van beide onderzoeken zijn inmiddels bekend. Met de resultaten van beide
onderzoeken, een planmatige aanpak en een actief beleid ten aanzien van de
geconstateerde knelpunten worden alle aanbevelingen in 2009 verder uitgewerkt.
In het ondernemingsplan 2009 – 2013 is het HRM kort benoemd. HRM is als
speerpunt voor 2009 benoemd. De beoogde verbeteringen en veranderingen
worden gestructureerd en geformuleerd in doelstellingen en acties. Beleid,
doelstellingen en acties worden in de loop van 2009 verder uitgewerkt.
Op het gebied van kantoorautomatisering hebben wij in 2009 eveneens de
nodige stappen gezet. De aanwezige apparatuur is vervangen. Alle applicaties
en aanverwante automatiseringsoftware, inclusief beheer en onderhoud, zijn
ondergebracht bij NCCW Shared Services B.V.
Het gestructureerd en planmatig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
wordt steeds complexer. De omvang en de complexiteit van ons nieuwbouw-

MAASVALLEI IN GESPREK Jaarverslag Woningstichting Maasvallei Maastricht 2008

17

Het krachtige samenspel
van wonen en zorg

De Zeven Bronnen beschikt ook over een grote ruimte voor fysiotherapie, ideaal

Gerrit Bosma: “Hier zijn activiteiten genoeg maar de ruimte is te klein. Het biljart

ook voor Gerrit Bosma.

staat op de derde verdieping, beneden doen mensen oefeningen met bijvoor-

Anke Huppertz: “Daar kunt u gaan oefenen, u kunt er een kop koffie drinken. Zo

beeld hometrainers. Ik zou dat graag bij elkaar zien.”

creëer je uitjes en kan personeel meer over de muren heen kijken. Maak gebruik

Anke Huppertz: “Ik ook, dat geeft schwung aan het gebouw. Mensen die niet

van elkaars faciliteiten. Haal die wijk naar binnen en geef bewoners hun wijk

mee willen doen, doe je misschien een groot plezier met een bankje zodat ze

terug.”

kunnen kijken.”

Dat betekent dus dat je creatief moet omgaan met voorzieningen.

‘Ik wil die smile zien’ Als functies gecombineerd worden, houdt Maasvallei

Anke Huppertz: “Als in het winkeltje hier maar twee mensen een pakje koffie

daar rekening mee in de bouwontwikkeling.

komen kopen, is dat een duur pakje

Camiel Kruchten: “We hebben het vaak

koffie voor ons, dat begrijpt u?”

over technische bouweisen, maar

Maasvallei start in juli met de bouw van woonzorgcomplex Hagerpoort. We bouwen in nauwe samenwerking met Vivre, die de woningen gaat huren

Gerrit Bosma: “Ik kom er haast nooit.

gebruikers van een gebouw hebben

en de bewoners zorg biedt. Hagerpoort vormt letterlijk de poort van een nieuwe wijk tussen Amby en Ambyerveld. We slaan een brug tussen buurten,

Mijn zoon en schoondochter nemen

het over licht, geluid, gevoel, zoals we

maar vooral: mensen. “Haal die wijk naar binnen en geef bewoners hun wijk terug.”

de boodschappen mee.”

net gehoord hebben. We krijgen zo

Anke Huppertz: “Dat is fijn voor u. De

een duidelijk beeld van goed wonen

In Hagerpoort komt een zorgcentrum met 30 verpleeghuisbedden. Ook zijn

Anke Huppertz: “Uitdaging is dat we de zorg- en dienstverlening zó gaan orga-

winkel zou een grotere opzet moeten

en leven.”

24 zorgwoningen gepland voor mensen zoals Gerrit Bosma, die nu in Zorgcentrum

niseren dat de eenzaamheid niet gaat toenemen. Want mensen wonen in de

hebben voor de wijk maar daarvoor

Anke Huppertz: “Mensen moeten

Amby woont en met een beetje ondersteuning prima zelfstandig kan leven.

zorgwoningen zelfstandiger dan ze nu gewend zijn in het verzorgingshuis.” Ze

moet je dieper investeren. Dat willen

Hagerpoort wordt de spil van de nieuwe kern. Maasvallei bouwt een restaurant,

draait zich naar Gerrit Bosma: “U woont hier nu ook zelfstandig, maar u kunt wel

we niet. We moeten het slimmer orga-

ruimte voor dagactiviteiten en praktijkruimte voor ondernemers die passen bij

met anderen praten in de gang, samen een kop koffie drinken. U treft elkaar in

niseren: in La Valence in Heugem is de

de doelgroep: een fysiotherapeut, kapster of huisarts.

de gang, in het winkeltje of het restaurant. In de nieuwbouw krijgt u uw eigen

winkel gecombineerd met het restau-

Camiel Kruchten: “Wat wij bouwen, sluit goed aan op de behoeften van Vivre.

woning.”

rant en de receptie. De mevrouw die

Vivre is erg betrokken en stelt hoge eisen aan het pand voor bewoners en per-

“Als functies gecombineerd
worden, houdt Maasvallei
daar rekening mee in de
bouwontwikkeling”

prettig wonen met voldoende ruimte,
goede zorg en goede service: lekker
eten en ruimte voor een vriendelijk
woord. De kracht zit ‘em in de mensen
die het moeten doen. Ik kan u een

de telefoon aanneemt, schenkt ook het kopje koffie en verkoopt iets uit de win-

geweldig gebouw bieden waar tig architecten naar hebben gekeken. Maar als

soneel. Er komen zonneboilers, vloerverwarming en koeling via het buizenstelsel

Maak gebruik van elkaar Hagerpoort krijgt minder zorgwoningen dan er nu

kel.”

mensen hier onvriendelijk zijn en niet zien dat iemand iets nodig heeft, zijn we

van de vloerverwarming. Maasvallei legt de lat hoog qua materiaal en architectuur.

kamers zijn in het zorgcentrum, maar ze zijn wel groter: 40 vierkante meter.

Gerrit Bosma: “Het is een mooie winkel. We zijn er met busjes geweest voor de

niet goed bezig.”

We gebruiken bijvoorbeeld natuursteen voor de gevel van het gebouw. We willen

Gerrit Bosma: “Hier zijn de kamers klein. En waarom moeten mensen op de

competitie sjoelen. Maar ja, daar spelen we in het restaurant. Schuiven we twee

Ze legt haar hand op de onderarm van Gerrit Bosma. “Ik wil dat ú tevreden bent.

graag hoge kwaliteit voor de gebruikers realiseren.”

kamer slapen? Dat is toch ongezond. Omdat ik hier met mijn vrouw ben komen

tafels aan elkaar voor de sjoelbak.”

Het gaat om úw beleving. Ik kan niets voor u betekenen als ik niet naar u luister.

Rondom Hagerpoort komen aanleunwoningen ‘in een nieuw jasje’: 52 reguliere

wonen, hebben we een echtparenkamer: die is vier bij vijf en heeft een aparte

Anke Huppertz: “Vind u die mooi, die grote zaal?”

Wat vindt u prettig, waar houdt u van?”

huurwoningen. Mensen gaan er wonen als ze kerngezond zijn. Krijgen ze meer

slaapkamer. Maar daarvan zijn er hier maar vier.”

Gerrit Bosma: “Nee, het is niet intiem.”

behoefte aan zorg, dan kopen ze die in. Zo kunnen ze langer zelfstandig blijven

Anke Huppertz: “In verpleeghuis De Zeven Bronnen zijn nog kamers waar vier

Anke Huppertz: “We noemen het modern: grote ruimtes, hoge plafonds maar

Gerrit Bosma haalt een A4’tje uit zijn broekzak met een eigen schets van het

wonen. Dat is ook de gedachte achter de 24 zorgwoningen, al wonen de toekom-

mensen slapen. Dat kan niet meer. Maar tweepersoonskamers wel. Sommige

senioren kunnen elkaar daardoor moeilijk verstaan. Het is belangrijk dat u als

ideale keukenblok, compleet met lengte- en breedtematen. “Onder de goot-

stige bewoners nu in het zorgcentrum met alle faciliteiten onder hetzelfde dak.

bewoners vinden het niet prettig om alleen te slapen.”

gebruiker uw stem laat horen.”

steen moet open blijven”, adviseert hij. “Dan kun je er met een rolstoel of rollator
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bij, want ik kan niet lang staan en wil toch zelf afwassen. En de wandkastjes hangen te hoog, kunnen die niet wat lager en de plankjes wat

Wie is wie

dichter bij elkaar?”
Camiel Kruchten: “De keukens zijn wel uitgetekend, maar dit is waardevolle informatie om mee te nemen. En plankjes verschuiven in een kast
is geen enkel probleem.”
Anke Huppertz: “Mag ik een kopietje hiervan? Wat mij zo aanspreekt in

Camiel Kruchten is sinds januari van
dit jaar manager Vastgoed bij Maasvallei. Voorheen was hij projectdirecteur van de herstructurering in
de Maastrichtse wijk Malberg. Camiel
is ingenieur en al jaren betrokken bij
diverse bouwontwikkelingsprojecten.

uw verhaal is dat als we mensen zo lang mogelijk zelfstandig willen laten
wonen, we het gebouw dan ook zo moeten inrichten dat ze veel dingen
zelf kunnen blijven doen.”

Maximaal wooncomfort Gerrit Bosma vindt het leuk om te zien hoe de
voorbereidingen voor de bouw vorderen. “Alle leidingen liggen er al”, weet hij.
Camiel Kruchten: “Er komt een zeer hoogwaardig gebouw waar we trots
op zijn., Waar we nog trotser op zijn, is dat we vanaf de eerste streep op
papier heel open en transparant gecommuniceerd hebben met Vivre
en elkaar medeverantwoordelijk hebben gemaakt. Dat wil niet zeggen
dat alle wensen gehonoreerd kunnen worden. Toch is deze samenwerking
voor herhaling vatbaar.”

Gerrit Bosma woont in Zorgcentrum
Amby van Vivre. Vier jaar geleden is
hij hier komen wonen met zijn
vrouw Jannie, die begin dit jaar is
overleden. Gerrit is lid van de cliëntenraad van het zorgcentrum, net
als zijn geliefde was. Hij vindt het
boeiend om mee te praten over de
ontwikkelingen voor de nieuwbouw
van Hagerpoort.

Maasvallei vindt het namelijk belangrijk haar maatschappelijke verantwoordelijkheid waar te maken. Camiel Kruchten: “Hagerpoort zou
wellicht goedkoper kunnen, maar we kiezen voor duurzaamheid en
comfort. Dáár steek ik op in omdat ik weet dat Vivre het gebouw dan
langer en beter kan gebruiken. We gaan niet voor hoge rendementen.
Wel voor maximaal wooncomfort voor de bewoners.”
Anke Huppertz: “Ik ben heel blij dat we mensen kunnen vertellen: ‘noe
geet ut gebeure’. Als alles goed verloopt, kunnen ze misschien volgend
jaar al kerst vieren in hun nieuwe woning in Hagerpoort. De samenwerking
met Maasvallei verloopt heel goed.”
Camiel Kruchten: “Het is heel belangrijk om wonen, welzijn en zorg goed
op elkaar af te stemmen. Want dan is 1 + 1 + 1 méér dan 3.”
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Anke Huppertz werkt sinds november 2003 bij Vivre Wonen, Welzijn,
Zorg. Zij is clusterdirecteur van de
regio Noord-Maastricht (met locaties in Amby, Meerssen en Bunde)
en de regio Heuvelland (locatie Appelgaard in Margraten). Vivre helpt
ouder wordende mensen in alle
fases en met alle vragen. In de regio
Maastricht biedt de organisatie hen
ondersteuning op het gebied van
wonen, welzijn en zorg.
Voorheen was Anke manager zorgkantoor CZ Zuid-Limburg en in die
hoedanigheid betrokken bij de financiering en ontwikkeling van zorg
voor ouderen en chronisch zieken.

1. Ontwikkelingen

ORGANISATIE
Hoofdstuk 2
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2. Organisatie

Koers op klant
en kwaliteit
De bestuurlijke structuur van Maasvallei is ten opzichte van 2007 niet gewijzigd.
De tweelagenstructuur wordt gevormd door statutair directeur/bestuurder de
heer Frans Crijns en de Raad van Commissarissen.
Maasvallei participeert in een aantal verbindingen. Hiervoor wordt verwezen
naar een apart hoofdstuk: Verbindingen
Governance Maasvallei hecht veel waarde aan een goed functionerend bestuur. Het intern en extern toezicht op onze corporatie dient van hoog niveau
te zijn. Maasvallei respecteert zowel de Aedescode als de Governance Code en
geeft op verantwoorde wijze invulling aan de inhoud en doelstelling van beide
codes. Het afgelopen jaar heeft het onderwerp toezicht met grote regelmaat
in de belangstelling gestaan. Deze bijzondere aandacht is voor ons aanleiding
geweest de diverse documenten, die richtinggevend zijn voor ons functioneren
nog eens kritisch tegen het ‘Governance’-licht te houden en waar wenselijk nog
verder aan te scherpen.

Ook in het afgelopen jaar heeft de Raad van Commissarissen erop toegezien dat
wij onze taken naar behoren vervullen. Voor de bevindingen van de Raad van
Commissarissen wordt verwezen naar een apart hoofdstuk: Verslag van de Raad
van Commissarissen
Het komt erop neer dat wij voldoen aan de normen voor goed bestuur, toezicht,
transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.
Wij voldoen aan de code, met uitzondering van de volgende bepalingen:
• Benoeming van de bestuurder voor een periode van maximaal vier jaar. Het
contract heeft een looptijd voor onbepaalde tijd.
• Om de maatschappelijke rol van Maasvallei goed in beeld te houden en in het
beleid te integreren wordt het voeren van de dialoog onderschreven.
Belanghebbende partijen hebben echter niet alleen belang bij de maatschappelijke inzet van Maasvallei maar kunnen ook een eigen zakelijk belang hebben
bij de activiteiten van Maasvallei. Maasvallei is daarom geen voorstander van een

gestructureerde vorm van overleg met alle vooraf benoemde belanghebbenden.
Afhankelijk van het thema worden relevante, terzake deskundige, belanghebbenden geraadpleegd. Ruimte om het beleid bij te stellen is hierbij ruimschoots
aanwezig. Maasvallei is terughoudend met het publiceren van strategische
informatie, die van belang kan zijn voor maatschappelijke organisaties of collegacorporaties die hun eigen zakelijke belangen hebben.
• Maasvallei onderschrijft dat visitatie een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van het volkshuisvestelijk en maatschappelijk functioneren. Maasvallei is
echter ook van mening dat moet worden voorkomen dat controle en regelgeving vertragend werkt op de verdere ontwikkeling en kwaliteitsverbeteringen van de organisatie. Vooralsnog wordt invulling gegeven aan de toezichthoudende rol van de Raad van Commissarissen, op basis van de statuten en
de hiervan afgeleide documenten. Visitatie zal niet eerder plaats vinden dan
in 2010.
• De overige bepalingen zijn allemaal door Maasvallei overgenomen, waarbij
we op onderdelen nog bezig zijn verbeteringsslagen aan te brengen.
De bestuurlijke organisatie Het bestuur van Maasvallei en de verbindingen
is in handen van de directeur/bestuurder. Hij legt verantwoording af aan de
Raad van Commissarissen over de strategische beleidskeuzes, de realisatie de
organisatiedoelen met inbegrip van de mogelijke risico’s die hiermee gepaard
gaan en de bereikte resultaten.

Dhr. Ing. A.L.F.M. Crijns

Dhr. J.M.H. Lennertz

Directeur/bestuurder
per 1-3-2008
Geboortedatum: 25 oktober 1953

Directeur/bestuurder
tot 1-3-2008
Geboortedatum: 20 februari 1947

Werkzaam in organisatie sinds:
2008

Werkzaam in organisatie sinds:
1989

Werkzaam bij de huidige functie
sinds: 2008

Werkzaam bij de huidige functie
sinds: 2003

Uitgangspunt bij de honorering van de directeur/bestuurder is dat zijn professionaliteit voorop staat. De bijzondere aandacht die corporaties vandaag de dag
als maatschappelijke instelling genieten hoeft een passende beloning niet in
de weg te staan. Daarom toetsen wij de honorering en arbeidsvoorwaarden
aan het advies van de Aedescommissie Arbeidsvoorwaarden Statutair Directeur
Woningcorporaties (Commissie Izeboud). De jaarlijkse honorering is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en voldoet aan de normen van de
Aedescommissie. Voor meer informatie wordt verwezen wordt naar een apart
hoofdstuk: Bestuursverklaring.
Het functioneren van het bestuur wordt jaarlijks door de Raad van Commissarissen
beoordeeld.
De organisatie Maasvallei is een middelgrote woningcorporatie. Om te beoordelen of de organisatie nog voldoende aansluit bij de uitgangspunten van een
klantvriendelijke organisatie hebben een quick-scan gemaakt van de organisatie
en de hiermee samenhangende cultuur. Hierbij hebben wij tevens gekeken
wat onze ambities zijn. Uit deze analyse en de geformuleerde visie hebben wij
geconcludeerd dat wij de huidige hiërarchische, meer bureaucratische, cultuur
moeten transformeren naar een adhocratie cultuur. Maasvallei wil haar organisatie
extern en omgevingsbewust positioneren en dit koppelen aan een grote mate
van flexibiliteit en individualisme.
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Ook zijn wij tot de conclusie gekomen dat de omvang en de kwaliteit van het
personeelsbestand nog niet voldoende aansluit bij onze beleidsdoelstellingen
en de wijze waarop wij deze willen operationaliseren. Wij zijn gestart met het
verder professionaliseren van de organisatie door enerzijds het personeelsbestand op het gewenste niveau te brengen en anderzijds een traject van
begeleiding en scholing uit te werken. Waar dit noodzakelijk is, maken wij
gebruik van externe deskundigen.
Wij hebben in 2008 bijzondere aandacht geschonken aan de scholing en opleiding
van onze medewerkers om hiermee hun inzetbaarheid binnen de organisatie
te vergroten. Onze medewerkers worden geacht in staat te zijn zich snel en
adequaat aan te passen aan de veranderende (markt-)omstandigheden in deze
turbulente tijden. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij hun kennis
en vaardigheden blijven ontwikkelen. De mogelijkheden om een opleiding of
vaardigheidstraining te volgen zijn ruimschoots aanwezig. Het blijft echter de
verantwoordelijkheid van de individuele medewerker zelf om te bepalen op
welke wijze hij invulling geeft aan het vergroten van zijn lerend vermogen.
In 2008 hebben wij een ontwikkeling in gang gezet om verantwoordelijkheden
laag in de organisatie te leggen. De organisatiestructuur is sterk gericht op de
klant en opgedeeld naar het criterium van front-office en back-office. De contacten met de klant verlopen via de front-office die bij de afdeling Wonen is
ondergebracht.
Binnen de afdeling Wonen wordt de Klantenservice opnieuw ingericht. Door gebruik te maken van de nieuwste communicatietechnieken gaan wij onze activiteiten zodanig organiseren en aansturen dat wij de beoogde hoge servicegraad ook
daadwerkelijk kunnen bieden. Ook de eigen medewerkers, die belast zijn met het
wijkbeheer worden door de Klantenservice op een directe manier aangestuurd.
Directe klantencontacten en persoonlijke benadering completeren onze aanpak
om te komen tot een optimale dienstverlening aan onze huurders en andere
klanten. Een voordeel van de schaalgrootte van Maasvallei, wij noemen het de
menselijke maat, wordt hiermee ten volle benut.
Periodiek laten wij de kwaliteit van onze dienstverlening beoordelen. De woonconsument is daarbij uitgangspunt. Zowel onze dienstverlening als een aantal
organisatorische zaken worden getoetst aan de strenge normen van het KWHHuurlabel. Door de regelmatige beoordelingen door KWH gaan onze medewerkers
bewuster om met hun werk en onze klanten.
Om onze kwaliteit van dienstverlening ook in de toekomst verder te kunnen
verbeteren wordt op meerdere vlakken tijd en energie geïnvesteerd. Wij streven
naar het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening. Deze
kwaliteit is een optelsom van het verbeteren van veel deelgebieden. Goed
beschreven processen kunnen een kwaliteitsimpuls geven op de volgende
gebieden: effectiviteit & efficiency, besturing, beheersen workload, transparantie,
hulp bij het uitvoeren van taken, uniformiteit, inzicht in taken, positionering van
taken in het geheel en afleggen van verantwoording aan onze stakeholders.
Het is de bedoeling deze aanpak samen te brengen in de “Handleiding Bedrijfsprocessen”. Deze bevat de procesbeschrijvingen van al onze activiteiten; de
kaders en richtlijnen voor de structuur en de inhoud van de processen worden
uitvoerig beschreven. Het is geen theoretische oefening maar een praktische
begeleiding bij het beschrijven van processen, bedoeld voor alle medewerkers.
Het zijn immers de medewerkers die mede de processen gaan beschrijven.
De klanttevredenheid wordt voortdurende getoetst door het uitzetten van verschillende enquêtes bij onze huurders. Omdat wij snelheid van handelen en het
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leveren van gewenste kwaliteit belangrijk vinden toetsen wij de prestaties van
bedrijven, die in opdracht van Maasvallei werkzaamheden uitvoeren. Gerichte
bewaking en after-sales activiteiten geven hier sturing aan. Bij onze keuze van
bedrijven die voor ons werken geldt als norm de mate waarin zij volgens onze
kwaliteitsnormen, inclusief een correcte en snelle dienstverlening, werken.
Ook bij de afdeling Vastgoed hebben wij in 2008 ingezet op een nog grotere
markt- en klantgerichte aanpak. Bij het planmatig beheer van woningen en
gebouwen, de herstructureringsprojecten en de nieuwbouwprojecten worden
de (toekomstige) bewoners in een zo vroeg mogelijke fase bij het project betrokken. Het is voor ons de normaalste zaak van de wereld bewoners te betrekken bij de planvoorbereiding. Met hun reacties kunnen wij onze plannen aanscherpen en verrijken.
Bij de voorbereiding en de realisatie van planmatige werkzaamheden wordt
rekening gehouden met de meest actuele kwaliteitseisen. Daar waar wij op termijn problemen met de afzetbaarheid van de woningen verwachten worden
keuzes gemaakt. Wij opteren niet alleen voor het upgraden van het bezit maar
passen woningen voor een andere doelgroep aan. Indien hiervoor aanleiding
is kiezen we voor sloop met vervangende nieuwbouw. In het gedetailleerd uitgewerkt plan voor het strategisch voorraadbeleid worden hiervoor de keuzes

gemaakt. Eind 2008 zijn wij gestart met het actualiseren van ons strategisch
voorraadbeleid.
Binnen de afdeling Financiën worden de financiële administraties, de financiële
verslaglegging, de meerjarenprognoses, de treasury, de informatisering en
automatisering verzorgd. Per 1 januari 2009 is ook het accountmanagement van
de VvE’s bij deze afdeling ondergebracht.
Vanuit de afdeling Strategie en Beleid vindt de coördinatie plaats van de
beleidszaken, te verrichten onderzoek en innovaties. Hieronder is ook begrepen
de coördinatie van het ondernemingsplan, het volkshuisvestingsverslag en het
strategisch voorraadbeleid.

Het Management Team bestond in 2008 uit:
Directeur
Strategie en beleid
Vastgoed
Financiën
Wonen

Personeelsbestand per ultimo verslagjaar
Per 31 december 2008 waren 43 personen werkzaam bij Maasvallei, verdeeld over 36 fte’s. De medewerker, die de afgelopen twee jaar via Stichting Phoenix bij
Maasvallei is gedetacheerd, is per 31 december 2008 in dienst getreden van Maasvallei. De verdeling over de afdelingen is als volgt:

Bij de stafafdeling Algemene Zaken zijn ondergebracht personeelszaken, pr
en communicatie, kwaliteitsmanagement en de zorg voor de huishoudelijke
zaken.

Personeelsbestand per ultimo verslagjaar

Bij de managementassistentie is het secretariaat van zowel de directeur/
bestuurder als de Raad van Commissarissen ondergebracht. Daarnaast vervult
deze afdeling een ondersteunende rol voor het management van de verschillende afdelingen.

Directie:

- directeur
- managementassistentie

1
2 (waarvan 2 parttime)

Algemene Zaken:

- manager
- huishoudelijke zaken en archief

1
2 (waarvan 1 parttime)

Strategie en Beleid:

- manager

1

Wonen:

- manager
- 3 rayonteams en ondersteuning
- klantenservice
- wijkbeheer

1
7 (waarvan 4 parttime)
7 (waarvan 4 parttime)
8 (waarvan 2 parttime)

Financiën:

- manager
- bedrijfsadministratie en subadministraties

1
5 (waarvan 3 parttime)

Vastgoed:

- manager
- projecten en planmatig beheer
- bedrijfsbureau

1
5
1

Organogram

Afdeling

Raad van
Commissarissen

Ondernemingsraad

Directeur

HV Woonvallei

Klachtencommissie

Aantal

Totaal

Managementassistentie

Afdeling Strategie
en Beleid

- de heer A.L.F.M. Crijns
- de heer A.P.J.C. Janssen
- de heer H.J. van den Berg
- de heer H.F. Hendrikx
- de heer A.J.J. Linders

43

Per 31 december 2008 telde het personeelsbestand 20 vrouwen en 23 mannen.
Algemene
Zaken

In het verslagjaar is het aantal fulltime eenheden (fte’s) uitgebreid van 32,7 naar
35,9. De verruiming van het aantal fte’s heeft geleid tot een uitbreiding van het
personele bestand met 4 personen. De omzetting van de eerder genoemde detachering in een regulier dienstverband bij Maasvallei maakt hier deel van uit.

Afdeling
Vastgoed

Afdeling
Financiën

Afdeling
Wonen

Projecten en
planmatig beheer

Planning & Control
Treasury & Verslagl.

Rayonteams
A, B en C

Klantenservice

Bedrijfsbureau

Automatisering
en Adm.
diensten derden

Ondersteuning

Wijkbeheer

Over de toekomstige ontwikkeling van het totale personeelsbestand kan nog
gemeld worden dat besloten is dat de formatie bij de afdeling Vastgoed wordt
uitgebreid met 2 fte’s. In 2009 wordt de uitbreiding daadwerkelijk geëffectueerd.
Maasvallei voert een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Er wordt actief rekening
gehouden met de belastbaarheid van oudere medewerkers.

Leeftijdsopbouw personeel per 31 december 2008

Administraties

26

Leeftijd
< 25 jaar
25 – 35 jaar
35 – 45 jaar
45 – 55 jaar
55 – 65 jaar
Totaal
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aantal medewerkers
2
4
14
15
8

in procenten
5
9
32
35
19

43

100
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Stageplaats In het verslagjaar heeft 1 stagiaire een stageplaats bij Maasvallei
kunnen invullen. Een student van de Hogeschool Zuid Sittard, sociaal juridische
dienstverlening, heeft zijn stageplaats bij de afdeling Wonen met goed gevolg
ingevuld.
Ook in 2008 hebben wij uitvoering gegeven aan het convenant “Bouwen aan
vakmanschap-2” Het doel is door het realiseren van zoveel mogelijk opleidingsplaatsen, de instroom in het brede veld van de bouw en het vakmanschap van
bouwwerknemers te bevorderen en te behouden. De deelnemende partijen
aan dit convenant zijn gemeenten, corporaties, opleidingsinstituten en vakorganisaties.
Ondernemingsraad

Samenstelling Ondernemingsraad per ultimo 2008
Voorzitter
Secretaris
Lid

- de heer L. Meijers
- de heer B. Christiaans
- de heer P. Houben

Tussen de Ondernemingsraad (OR) en de directeur/bestuurder bestaat een
open uitwisseling van informatie. De directeur/bestuurder informeert de OR in
een vroeg stadium over de ontwikkelingen binnen Maasvallei. Hierdoor wordt
de OR in de gelegenheid gesteld tijdig advies uit te brengen en functioneren zij
op een volwaardige wijze als klankbord voor de directeur/bestuurder.
In het verslagjaar heeft de directeur/bestuurder regelmatig overleg gevoerd
met de OR. De belangrijkste onderwerpen waren:
• vaststellen vergaderschema 2008. De vergaderfrequentie is bepaald op een
keer per zes weken;
• beschikbaar stellen budget ten behoeve van de werkzaamheden en lidmaatschappen OR;
• het nieuw ondernemingsplan 2009 - 2013;
• activiteitenplan 2009;
• uitwerken van de vernieuwde Governance;
• onderbrengen van de P&O functie bij de afdeling Algemene Zaken;
• uitwerken van de RVB-lijst, de nieuwe functieprofielen en afgeleide functiewaardering;
• vaststellen eindejaarsuitkering;
• flexibel werken en invoeren prikklok;
• vaststellen collectieve verlofdagen;
• herziening uitwerking norm-, keuze- en tenminste bepalingen in de CAO;
• uitvoeren HRM-onderzoek;
• risico inventarisatie en –evaluatie door de ARBO-Unie;
• diverse onderwerpen van algemeen huishoudelijke aard.
De OR heeft in 2008 geen speciale bijeenkomsten voor de medewerkers belegd.
Dit kwam omdat de medewerkers nauw zijn betrokken bij de onderwerpen die
voor hun van belang zijn geweest, zoals de organisatie- en cultuurscan en de
nieuwe functiewaardering.
Ten minste een keer per jaar vindt overleg plaats tussen een of meer leden van
de Raad van Commissarissen en de OR. Het initiatief hiervoor ligt bij de OR. De
directeur/bestuurder woont dit overleg bij, tenzij een van de partijen van te voren
kenbaar maakt buiten zijn aanwezigheid te willen vergaderen. In de vergadering
wordt overleg gevoerd over de algemene gang van zaken bij Maasvallei. Een lid
van de Raad van Commissarissen is benoemd op bindende voordracht van de
OR.

28

Bedrijfsgezondheidszorg/ARBO Ook in 2008 is regelmatig overleg gevoerd
met de Arbodienst. Wij hebben bijzondere aandacht geschonken aan de ziekteverzuimbeheersing en de re-integratie van medewerkers. Het reguliere overleg
heeft voornamelijk betrekking gehad op afspraken over specifieke verzuimbegeleiding.
De directeur/bestuurder en de OR hebben in hun overleg van gedachten gewisseld over mogelijke manieren om gezond leven te stimuleren, bijvoorbeeld
door medewerkers in de toekomst fitness aan te bieden. Maasvallei stimuleert
medewerkers zo veel als mogelijk met de fiets te komen werken. Een van de
mogelijkheden is optimaal gebruik te maken van de fietsenregeling.
In 2008 is opdracht verstrekt aan de ARBO-Unie voor het uitvoeren van een
Risico Inventarisatie & Evaluatie. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat
wij bijzondere aandacht moeten schenken aan een aantal onderdelen, waaronder de bedrijfshulpverlening, de werkplekinrichting en onze voorlichting en
instructie aan (nieuwe) medewerkers. In de loop van 2009 pakken wij de knelpunten uit het onderzoek aan.
Een lid van de bedrijfshulpverleningsgroep heeft de herhalingscursussen
gevolgd. In 2008 is een AED (Automatische Externe Defibrillator) aangeschaft.
Aansluitend heeft een achttal medewerkers een reanimatiecursus gevolgd.
Ziekteverzuim

Ziekteverzuim
Het aantal ziekmeldingen
Gemiddeld aantal ziektemeldingen per medewerker
Ziekteverzuimpercentage

2006 2007 2008
66
1,6
6,6

77
2,0
7,4

56
1,2
4,9

Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2008 4,9% en valt hiermee weer binnen de door ons beoogde doestelling van 5%. Ten opzichte van 2007 is het
ziekteverzuim gedaald met 2,5%. Dit goede resultaat is mede te danken aan de
gewijzigde begeleiding van de leidinggevenden en de grote betrokkenheid van
onze medewerkers bij het uitwerken van onze nieuwe koers.
Lidmaatschap Aedes en AedesCode Maasvallei is lid van Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties. Hiermee geven wij impliciet aan zowel de
AedesCode als de GovernanceCode Woningcorporaties te respecteren.
Governance heeft betrekking op de wijze waarop ondernemingen worden bestuurd en beheerst. In het verslagjaar zijn nieuwe afspraken gemaakt tussen de
directeur/bestuurder en de Raad van Commissarissen waar verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen en hoe wijzigingen hierin worden doorgevoerd.
Het reglement en gedragscode voor de Raad van Commissarissen is verder verfijnd. Het is niet langer meer een uitwerking van de statuten maar bevat ook elementen van het functioneren van de raad. Omdat de Raad van Commissarissen
en de directeur/bestuurder in elkaars verlengde functioneren is het bestuursstatuut ook aangepast. Beiden zijn geheel op elkaar afgestemd. Voor beiden
gelden echter andere aandachtspunten.
De Raad van Commissarissen mag niet de rol van bestuurder op zich nemen en
niet de indruk wekken dat zij als een afzonderlijk orgaan boven de directeur/
bestuurder functioneren. De contacten zijn ondersteunend aan de activiteiten
van de directeur/bestuurder. De directeur/bestuurder heeft bij zijn afwegingen
met name belang bij adequate inbreng van de OR, de huurdersorganisatie en
het MT.
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Ook hebben wij aandacht geschonken aan de externe verantwoording over
de specifieke toepassing van de code. Inmiddels hebben wij op onze website
een apart hoofdstuk gewijd aan de GovernanceCode. Voor een item hebben wij
vooralsnog een uitzondering gemaakt: de visitatie. Wij zijn ervan overtuigd dat
visitatie een waardevol instrument is om onze organisatie goed tegen het licht
te houden. Ook zijn wij graag bereid inzicht te geven in de maatschappelijke
prestaties die wij leveren.
Maasvallei is echter ook van mening dat moet worden voorkomen dat controle
en regelgeving vertragend werken op de verdere ontwikkeling en kwaliteitsverbeteringen van de organisatie. Vooralsnog wordt op basis van de uitgangspunten zoals geformuleerd in de statuten, invulling gegeven aan de toezichthoudende rol van de Raad van Commissarissen.
Wij hebben dan ook geconcludeerd dat het logischer is dat wij prioriteit geven
aan de verdere professionalisering van onze organisatie en de gewenste kwaliteitsverbeteringen doorvoeren in 2009 dan ons in deze fase van heroriëntatie te
focussen op de visitatie. De visitatie hebben wij daarom voorzien voor 2010.
Wij vinden het belangrijker dat we als maatschappelijk ondernemer het gesprek
met onze stakeholders aangaan over ons beleid en strategie. De input van onze
stakeholders is immers van essentiële waarde bij het maken van strategische
keuzes. Wij hebben een inventarisatie gemaakt van de voor ons op dit moment
belangrijke stakeholders. Wij hebben een onderscheid gemaakt naar:
• huurders (vertegenwoordigd door de huurdersvereniging en bewonersoverlegcommissies);
• gemeente Maastricht;
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• medewerkers;
• collega corporaties;
• zorginstellingen;
• bijzondere doelgroepen;
• brancheorganisaties;
• ondersteunende relaties;
• projectontwikkelaars, aannemers en architecten.
Begin 2009 organiseren wij ons eerste stakeholdersoverleg. Wij zijn benieuwd
naar de mening van onze stakeholders over de veranderende opstelling van
Maasvallei. Aan het stakeholdersoverleg nemen onze toezichthouders deel.
Integer handelen en elkaar behoeden voor mogelijk risico’s vergt onze voortdurende aandacht. Wij hebben inmiddels onze integriteitscode geheel uitgewerkt.
De integriteitscode is voor zowel medewerkers als toezichthouders van toepassing. Onze relaties worden in 2009 op de hoogte gesteld van de integriteitscode.
Voor de commissarissen zijn met name de bepalingen met betrekking tot onafhankelijkheid en belangverstrengeling en relaties met derden van belang.
Mochten zich in de toekomst onverhoopt onregelmatigheden voordoen dan
kan diegene die melding wil doen van de vermeende onregelmatigheid een
beroep doen op de klokkenluidersregeling. De positie van de klokkenluider
wordt beschermd. In de regeling is opgenomen hoe een melding moet worden
gedaan, bij wie en welke stappen moeten worden gezet.
De governance is inmiddels in een aparte personeelsbijeenkomst aan alle
medewerkers gepresenteerd en voor alle andere geïnteresseerden op onze
website gepubliceerd.
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2. Organisatie
Vertegenwoordiging De directeur/bestuurder van Maasvallei heeft zitting in
het bestuur van de Stichting Woningburo Maastricht. Het Woningburo verzorgt
namens de gezamenlijke Maastrichtse corporaties de centrale registratie van
woningzoekenden. In het beleidsteam van het Woningburo, waar de manager
Wonen deel van uit maakt, wordt het gezamenlijk woonruimteverdelingbeleid
bepaald, worden de verschillende taakstellingen overeengekomen en de realisatie bewaakt. Periodiek vindt interne en externe rapportage plaats.
Ook in het bestuur van de Stichting Studentenhuisvesting Maastricht is Maasvallei vertegenwoordigd. Onder deze stichting ressorteert het Kamerbureau dat
zorg draagt voor de bemiddeling van de studentenkamers. Het bestuur van
deze stichting is mede belast met de beleidsmatige inbreng in de studentenhuisvestingproblematiek in Maastricht.
De directeur/bestuurder van Maasvallei maakt deel uit van het bestuur van Partners
in Maatwerk Zuid B.V. (PIM Zuid B.V.) Deze organisatie is door de Maastrichtse
corporaties opgericht om het beheer van woonwagenstandplaatsen en woonwagens op een centrale plek gestalte te geven.

Maasvallei werkt samen
met diverse instellingen
voor maatschappelijke
opvang
Per ultimo 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 zogenaamde 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 verhuurt het Zorgcentrum Amby met 136 plaatsen aan de Stichting Vivre
te Maastricht (Organisatie voor woon-, welzijn- en zorgdiensten) Ook de naastgelegen 29 aanleunwoningen zijn aan de Stichting Vivre verhuurd en maken
daarmee het woonzorgcomplex compleet.
In Amby worden 38 aanleunwoningen, gelegen naast de ‘Verpleegkliniek De
Zeven Bronnen’, eveneens aan de Stichting Vivre verhuurd. Ook dit complex
is een woonzorgcomplex. Sinds een aantal jaren worden woningen van het
tegenover liggend appartementencomplex aan de ‘De Zeven Bronnen’ verhuurd als zogenoemde aanleunwoningen op afstand. Hiermee is het woonzorgcomplex met een aanzienlijk aantal woningen uitgebreid.
In Malberg worden de woningen van het seniorencomplex Recessenplein als
aanleunwoningen verhuurd via de Mosea Zorggroep te Maastricht. Hiermee is
ook dit complex omgevormd is tot een woonzorgcomplex.
Aan de Stichting Studentenhuisvesting Maastricht worden diverse studenten-
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eenheden en woningen verhuurd, zogenaamde guesthouses, ten behoeve van
de huisvesting van buitenlandse studenten die in het kader van internationale
uitwisselingen tijdelijk 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 8 woningen en 5 appartementen in Cadier en Keer verzorgd.
Aan de Stichting Fokus Exploitatie is een ADL - unit verhuurd. De unit is de uitvalsbasis voor het verlenen van diensten en hulp (Algemene Dagelijkse Levensbehoeften) aan zwaar lichamelijk gehandicapte bewoners van een vijftiental
Fokus-woningen. Zowel de ADL-unit als de Focuswoningen zijn allen in het
centrum van Maastricht gelegen.
Met de Stichting Pied à Terre te Maastricht is een samenwerkingovereenkomst
gesloten voor het begeleiden van bewoners, die in het kader van de extramuralisering zelfstandig wonen. De stichting begeleidt (ex-) psychiatrische patiënten
bij het zelfstandig wonen en is onderdeel van het RIBW (Regionale Instelling
voor Beschermd Wonen).
Wij hebben woningen beschikbaar gesteld om begeleid wonen projecten voor
de huisvesting van cliënten van Huize Maasveld te realiseren. Ten behoeve van
de begeleiding van deze verstandelijk gehandicapte bewoners zijn afspraken
gemaakt met de Koraal Groep, moederorganisatie van Huize Maasveld te Maastricht.
Met de Stichting RADAR Maastricht is een samenwerkingsovereenkomst gesloten ter realisering van begeleid-wonen projecten. De stichting stelt zich tot doel
mensen met een beperking ondersteuning en huisvesting te bieden. Wij hebben een aantal studenteneenheden verbouwd voor de huisvesting van deze
doelgroep.
Met de Stichting Zwerfjongeren Limburg is een samenwerkingsovereenkomst
gesloten ter realisering van een begeleid wonen project. De stichting stelt zich
tot taak zwerfjongeren ondersteuning en huisvesting te bieden. Wij hebben een
studentenpand voor de bewoning van zwerfjongeren bestemd.
Medio 2008 hebben wij het convenant met het Academisch Centrum ZorgInnovatie Ouderen (ACZIO) ondertekend. ACZIO heeft tot doel invulling te
geven aan een netwerk waarin structurele samenwerking tussen alle relevante
partners in wetenschap, beleid en praktijkverbeteringen in zorg en welzijn ten
behoeve van de kwaliteit van leven van (kwetsbare) ouderen gestimuleerd en
tot stand wordt gebracht. ACZIO richt zich naast het versterken van bestaande
netwerken ook op het ontwikkelen van nieuwe netwerkactiviteiten.
Per ultimo verslagjaar waren wij in gesprek met de Stichting VillaKeizerskroonWonen om een tweetal panden te verbouwen ten behoeve van de huisvesting
van mensen met een geheugenprobleem. Op 10 maart 2009 is de samenwerkingovereenkomst getekend.
Met diverse instellingen voor maatschappelijke opvang werkt Maasvallei samen
om met maatwerkregelingen binnen de woonruimteverdeling, passende huisvesting te bieden aan cliënten van deze instellingen. Een nadere beschouwing
hierover is te lezen in het hoofdstuk Woondiensten.
Overlegstructuren Ons werk is onlosmakelijk verbonden met het werk van
andere partijen. Het is van belang dat wij goede contacten onderhouden met
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2. Organisatie
onze relaties. In 2008 hebben we veelvuldig overleg gevoerd met externe partijen. Dit is nodig omdat het maatschappelijk belang centraal staat in de doelstelling van Maasvallei. Onze intentie is het om invloeden van de omgeving op ons
te laten inwerken en missie en doelstelling te laten aansluiten op maatschappelijke behoeften. Ons streven is immers onze doelstellingen te koppelen aan
het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. In die zin is de dialoog met
partijen van groot belang.
Daarenboven vraagt de huidige problematiek, die veroorzaakt wordt door de
bevolkingskrimp in Zuid Limburg en de moeilijke economische omstandigheden waarin wij aan het einde van 2008 verkeren extra aandacht. Dit noopt ons
ook over de grenzen van ons werkgebied te kijken.
Onze relatie met de gemeente Maastricht en de samenwerking met onze collega-corporaties is van groot belang. Om dit te bekrachtigen is de afspraak om op
een breed vlak samen te werken op papier gezet. Met de gemeente Maastricht
wordt zowel structureel als op ad hoc basis veelvuldig overleg gevoerd. Regelmatig vindt ook gezamenlijk overleg plaats tussen de gemeente Maastricht en
de locale corporaties. In het kader van het met de gemeente Maastricht gesloten
convenant worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt. Een aantal overlegstructuren
zijn geformaliseerd zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau.

Met het Team Integrale Schuldhulpverlening (TIS) is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met als doel problematische (huur-)schuldsituaties van
huurders op te lossen en huisuitzettingen te voorkomen.
Kwaliteitstraject Omdat wij duurzame en kwalitatief hoogwaardige diensten
en woonconcepten willen aanbieden, staat kwaliteit hoog in ons vaandel. Wij
vinden het belangrijk kwaliteit integraal te benaderen en continue te verbeteren. Jaarlijks laten wij de klanttevredenheid door twee externe partijen meten:
KWH-huurlabel Om de kwaliteit van de dienstverlening te meten zijn wij sinds
2001 lid van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). KWH
toetst de kwaliteit van corporaties op tien verschillende dienstverleningsonderdelen. De verschillende onderdelen worden beoordeeld door zowel de klant als
KWH. Als elk onderdeel een score van 7 of hoger krijgt toegekend dan ontvangt
de corporatie het KWH-label.
Omdat KWH in haar ontwikkeling met de tijd meegaat worden de kwaliteitseisen regelmatig aangepast. De meest recente aanpassing is het toevoegen van
het onderdeel “klachten afhandelen”. Voor dit labelonderdeel scoren wij slechts
een 6,5.

Resultaten KWH-Huurlabel
In het verslagjaar is veel aandacht besteed aan de stedelijke programmering
voor de komende jaren. Behalve de gemeente Maastricht en de drie corporaties
hebben ook de belangrijkste marktpartijen deel genomen aan het overleg.
De concretisering van de woonruimteverdeling en de huisvesting van bijzondere doelgroepen, inclusief de categorie moeilijk plaatsbare woningzoekenden,
vindt plaats via het beleidsteam van het Woningburo.
De gemeentelijke beheergroep woonwagencentra richt haar aandacht op
de normalisatie van de huisvesting van woonwagenbewoners en de afbouw
van het grote woonwagencentrum Vinkenslag. Maasvallei participeert in deze
groep.
Wij nemen deel aan het periodiek overleg van de wijkteams in de wijken waar
Maasvallei overwegend bezit heeft. Via de wijkteams vindt overleg plaats met
het welzijnswerk, de wijkagent, vertegenwoordigers van het buurtplatform of
personen die vanuit een ander belang aanschuiven. De wijkteams die zijn mede
ingesteld ten behoeve van het buurtgericht werken en het bevorderen van 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 Maastricht, de corporaties en de zorg- en welzijnspartijen deelgenomen aan de gemeentelijke stuurgroep Wonen, Zorg en Welzijn en de daardoor ingestelde werkgroepen. Hierin
wordt ook een koppeling gemaakt met het regionaal uitvoeringsprogramma
Wonen Welzijn Zorg.
Bij multi-problematiek hebben wij voor een doelmatige aanpak de inbreng,
steun en frisse blik van een collega-professional nodig. Maastricht heeft gekozen om per stadsdeel met deze multi-problematiek aan de slag te gaan en dit
structureel te organiseren. Wij zijn aangeschoven aan het hiervoor in het leven
geroepen zorgoverleg.
Met gemeente, politie en de Maastrichtse corporaties wordt samengewerkt aan
de bestrijding van overlast van drughandel en gebruik door deelname aan het
zogenaamde drugspandenoverleg.
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Corporatie bezoeken
Corporatie bellen
Woning zoeken
Woning betrekken
Woning veranderen
Huur betalen
Reparatie uitvoeren
Woning onderhouden
Klachten afhandelen
Woning verlaten

Toets 2008
7,9
8,2
7,4
8,2
7,5
8,1
7,7
7,8
6,5
8,6

Het KWH kent ook een prestatie-index. In de prestatie-index staan de meetresultaten van de 254 deelnemende corporaties die in 2008 op alle tien de labelonderdelen van het KWH-Huurlabel zijn gemeten. Maasvallei bezet de 76e plaats.
SKW - KOMO-procescertificaat voor studentenwooneenheden Tot voor een
aantal jaren is onze aandacht lange tijd alleen uitgegaan naar verbetering van het
woningaanbod in de zelfstandige woningsector. Om duidelijkheid te scheppen
hebben marktpartijen als Aedes, de Woonbond en diverse huurdersorganisaties
eisen geformuleerd waaraan betrouwbare aanbieders van onzelfstandige woonruimte moeten voldoen. Het procescertificaat dat voor onzelfstandige woonruimte
is ontwikkeld legt die vast. Alle gecertificeerde verhuurders voldoen dus aan dezelfde
eisen. Deze eisen worden door SKW objectief getoetst. Een potentiële huurder ziet
dus meteen aan welke eisen een gecertificeerde verhuurder voldoet.
Omdat onzelfstandige woonruimte een belangrijk deel van de woningmarkt
vormt, waar studenten vaak korte of lange tijd wonen, schenken wij al een
aantal jaren bijzondere aandacht aan de verbetering van de kwaliteit van onze
onzelfstandige woonruimte.
Voordat het certificaat verleend wordt, vindt een uitvoerig toelatingsonderzoek
plaats. Als het certificaat eenmaal verstrekt is, zijn er regelmatig herhalingsonderzoeken. Het certificaat is bedoeld om de kwaliteit van de onzelfstandige
woningmarkt te verbeteren.
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Bij de toekenning wordt getoetst op:
• de brandveiligheid;
• de deugdelijkheid van de huurcontracten en servicekosten;
• het onderhoud van installaties;
• het gebruik van vluchtwegen;
• de hygiënische situatie in het pand;
• het hebben van de juiste verzekeringen voor het pand;
• de normering van de per persoon beschikbare woon en gebruiksruimte,
waaronder het aantal douches en toiletten in het pand.
Maasvallei is sedert 1998 in het bezit van de SKW-certificatie (Samen Kwaliteit
Waarborgen): het KOMO-procescertificaat voor het verhuren van onzelfstandige
woonruimte.

Interne controle en risicobeheer Corporaties zijn moderne organisaties die
steeds grotere risico’s lopen. De administratieve organisatie en interne beheersing maken een verdere professionalisering noodzakelijk. 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.
In zijn managementletter 2008 constateert de accountant dat de interne beheersing van Maasvallei voldoet aan de daaraan te stellen eisen. De interim-controle
heeft zich gericht op de beheersing van de belangrijkste gegevensverwerkende
processen zoals verhuur, onderhoud, personeel, inkopen, projectontwikkeling
en betalingsverkeer.

Kwaliteit van de woningen Goed onderhoud van de woningen bepaalt in
grote mate het woongenot van de huurders. Om de kwaliteit onze woningvoorraad in stand te houden doen wij behoorlijke onderhoudsuitgaven.

De jaarlijkse begrotingen, inclusief het meerjarenperspectief en het activiteitenplan vormen de basis voor de aansturing van de organisatie.

Het kwaliteitsniveau waaraan onze woningen moeten voldoen, hebben wij
beschreven in onze referentiekaders. Per huurprijsklasse en per doelgroep is
bekend waaraan de betreffende woning dient te voldoen. Bij het uitvoeren
van zowel planmatige onderhoudswerkzaamheden als bij klachten- of mutatieonderhoud hanteren wij deze referentiekaders. Gegevens over de kosten
van het in stand houden van ons bezit zijn terug te vinden in het hoofdstuk:
Vastgoed ontwikkeling en beheer.

Met een samenstel van procedurebeschrijvingen en periodieke rapportages
wordt invulling gegeven aan de administratieve organisatie en de interne controle. De rapportages hebben betrekking op een bredere scoop dan uitsluitend
op financieel gebied. Thema’s als het (kunnen) bedienen van de doelgroep van
beleid, de voortgang en risico’s van de projecten, de participatie van huurders,
de leefbaarheidaspecten en de mate van service en dienstverlening, worden
getoetst aan de uitgangspunten in het activiteitenplan.

Kwaliteit van de woonomgeving De kwaliteit van de woonomgeving speelt
eveneens een grote rol bij het woongenot van onze huurders. Wij investeren
daarom niet alleen in de fysieke kwaliteit maar ook in de sociale kwaliteit van
de omgeving. Onze medewerkers die belast zijn met het wijkbeheer hebben
veelvuldig contact met bewoners in de wijk. Daar waar ze niet in staat zijn zelf
de problemen op te lossen vervullen zij een signaalfunctie en schakelen zij de
juiste instantie in.

De voortgang en impact van de projecten is maandelijks besproken evenals de
uitputting van de budgetten van de begrotingen. Jaarlijks vindt er een analyse
plaats van het uitgevoerde onderhoud.
Maasvallei beschikt over een treasurystatuut waarin de uitgangspunten voor
beleggingen en financieringen zijn vastgelegd.

Maasvallei investeert in het onderhoud van brandgangen en groenvoorziening,
verlichting en schoonmaak. In onze begroting reserveren wij middelen die
gericht ingezet kunnen worden om de leefbaarheid in de buurt te bevorderen.
Burenruzies, verwaarlozen van tuinen, geringe sociale veiligheid, huurachterstanden en/of een combinatie van een of meerdere onderwerpen leiden vaak
tot leefbaarheidsproblemen. Wij schenken gericht aandacht aan deze onderwerpen om hiermee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de woonomgeving en de leefbaarheid. Een groot deel van onze inspanningen maakt deel
uit van het regulier werk van de afdeling Wonen.
In het verslagjaar hebben wij ons sponsorbeleid geactualiseerd. Door middel
van sponsoring dragen wij bij aan het maatschappelijk leven in buurten waar
wij overwegend bezit hebben.
Kwaliteitscontrole en nazorg Om ons een beeld te vormen van de kwaliteit
van onze primaire bedrijfsprocessen worden onze huurders structureel geënquêteerd. Na het aangaan van de huurovereenkomst, het indienen van reparatieverzoeken en het beëindigen van de huurovereenkomst vragen wij onze
huurders naar hun mening.
De verkregen informatie wordt aan de doelstellingen getoetst. Daar waar nodig
kan dit aanleiding geven om corrigerend op te treden of het beleid aan te passen. Gegevens hierover zijn opgenomen in het hoofdstuk Woondiensten.
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SAMENSTELLING
BEZIT/BEHEER
Hoofdstuk 3

3. Samenstelling bezit/beheer

Samen bouwen
aan een stevig
fundament
Verhuureenheden, woningen en overige onroerende zaken in beheer
Het bezit van Maasvallei alsmede de bij haar in beheer zijnde woningen zijn uit-

sluitend gelegen in het statutair vastgestelde werkgebied, de regio Maastricht
en Mergelland en is als volgt gespecificeerd:

Samenstelling bezit en volledig beheer
Verhuurtype

31-12-2007

Eigen bezit
Woningen/wooneenheden
Nieuwbouw
Verkocht of vrij voor verkoop/sloop
Uit exploitatie t.b.v. vervanging
Overig
Winkels/bedrijfsruimten/kantoren
Woonwagens
Woonwagenstandplaatsen
Garages/parkeerplaatsen
Subtotaal

16
2
17
143
3545

In beheer van verbinding
Maasvallei Vastgoedontwikkeling I BV:
Ondergrondse parkeerplaatsen
Subtotaal

28
3573

In beheer van beleggers
Bedrijfspensioenfonds Schildersbedrijf:
Wooneenheden
Garages
Koningsplein
Stichting Ontmoeting der Volkeren:
Woningen/wooneenheden in Cadier en Keer
Totaal in eigendom/verhuur en beheer

toe-/afname

3367

31-12-2008

3248
+/+
-/-/-/-/-/-

17
20
73
43
4
1

-/- 124

12
1
17
143
3421

-/- 124

28
3449

+/+ 43

131
6
43

131
6

13

13

3723

-/- 81

3642

In technisch en administratief beheer
Woningstichting Berg en Terblijt

287

-/- 287

0*

Totaal in technisch en administratief beheer

287

-/- 287

0

* Beheer van samenwerkingspartner is per 1 januari 2008 beëindigd.
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3. Samenstelling bezit/beheer
In beheer als bestuurder van VvE’s

31-12-2007

31-12-2008

48

48

VvE Charles Vos Cour (30 egw + 18 app)
(tevens bestuurder van bovenvereniging van complex)
VvE Portugalhof/Luxemburghof (39 app)
(tevens bestuurder van bovenvereniging van complex)
VvE Lambertus Staete (18 app + 1 og park gar)
VvE Nassaulaan (48 app, 11 kantoren + 15 gar)
VvE Heerderweg (20 app + 1 kantoor)
VvE Vogelzang (15 app + 16 parkeerpl)
VvE Cuyleborg (42 app)
VvE Brusselseweg (8 app)
VvE Villa Aldegonda (21 app + 29 og parkeerpl.)
VvE De Witte Boerderij (6 winkels + 17 og parkeerpl)
(bestuurder van bovenvereniging van complex)

3

39

19
74
21
31
15
3
50
18

19
74
21
31
15
3
50
18

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 belegger. Daarmee is dit project in de volgende appartementsrechten gesplitst:
A. In eigendom van Woningstichting Maasvallei Maastricht: 22 woningen;
B. In eigendom van de verbinding Maasvallei Vastgoedontwikkeling I BV: een
ondergrondse parkeergarage met in totaal 45 parkeerplaatsen waarvan 28 in
resterend eigendom. De verhuur en het beheer van deze 28 parkeerplaatsen
is overgedragen aan woningstichting Maasvallei.
C. In eigendom van Rutten Hilferink B.V.: 1170 m2 commerciële ruimten (6 winkels) en het erfpachtrecht van 17 parkeerplaatsen in de ondergrondse parkeergarage.

318

318

Verdeling verhuureenheden in Maastricht naar type
bestemd
voor ouderen

bestemd als
zelfst. aanleunw.

85
25
58
57
181

12

1

136

140
30

Grondgebonden
Duplexwoningen
Corridorwoningen
Portiekflats/appartementen
Galerijflats/appartementen
Maisonnettes
Woonwagens
Woonwagenstandplaatsen
Bejaardenhuis (136 : 2)
Bedrijfsruimten
Garages
Parkeerplaatsen

studenten
onzelfst. zelfstandig

overige

86
408

26

973
134
60
635
169
95
1
17

68

_____
406
11,3

Totaal
%

_____
242
6,7

_____
171
4,8

_____
494
13,8

12
73
104
_____
2273
63,4

totaal

1071
159
480
1130
376
95
1
17
68
12
73
104
_____
3586 *
100

%

29,9
4,4
13,4
31,5
10,5
2,6
0,0
0,5
1,9
0,3
2,0
2,9
____
100

* Exclusief 13 vhe’s Stichting Ontmoeting der Volkeren en 43 vhe’s flat Koningsplein.

2,7 0,2
18,0

Voor 1945
1945 tot 1960
1960 tot 1970
1970 tot 1980

34,7
25,7

1980 tot 1990
1990 tot 2000
2000 en later

10,7
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Maasvallei verzorgt
het beheer van een tiental
Verenigingen van
Eigenaars (VvE)
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. Een zestal
garages die bij het complex behoren zijn eveneens in beheer bij Maasvallei.
Met de Stichting Ontmoeting der Volkeren te Maastricht is een overeenkomst
gesloten voor de verhuur, het technisch en administratief beheer van haar panden
in Cadier en Keer. Het betreft:
- structurele werkzaamheden voor 8 woningen en 5 appartementen.
- tijdelijke werkzaamheden voor het voormalig kloosterpand verbouwd tot
studio’s en appartementen alsmede 1 afzonderlijke woning. Deze panden zijn
uit exploitatie genomen wegens voorgenomen sloop en deels verkoop.
Beheer van woningen van Woningstichting Berg en Terblijt Maasvallei
verrichtte voor Woningstichting Berg en Terblijt tot en met 31 december 2007
het volledige technisch- en administratief beheer voor haar woningen. Maasvallei fungeerde de afgelopen jaren als werkorganisatie voor het bestuur van
Woningstichting Berg en Terblijt. Per 1 januari 2008 is deze samenwerking beeindigd.

Bouwjaar eigen woningbezit
8,0

Ten behoeve van het financieel beheer worden begrotingen en jaarrekeningen
opgesteld en gepresenteerd. Ook wordt zorg gedragen voor de ledenadministraties, de incasso van de VvE-bijdragen, het beheer van de bankrekeningen.
het verrichten van betalingen en het verzorgen van de financiële administratie.
Wij beheren ook de verzekeringen.
Het is van essentieel belang dat een reservefonds gevormd wordt voor toekomstig groot onderhoud en/of en doen van onvoorziene uitgaven. Dat gebeurt
aan de hand van de meerjaren onderhoudsplanning. Wij schenken bijzondere
aandacht aan de vorming van dergelijke reservefondsen.
Eén of twee keer per jaar wordt een ledenvergadering gehouden.

Totaal in beheer van Vereniging van eigenaars

Soort verhuureenheid

Wij dragen zorg voor het uitvoeren van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden.

MAASVALLEI IN GESPREK Jaarverslag Woningstichting Maasvallei Maastricht 2008

Beheer voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) Maasvallei verzorgt voor
meerdere Verenigingen Van Eigenaars (VvE’s) de taken van de bestuurder/administrateur. Voor deze VvE’s wordt uitvoering gegeven aan zowel administratief,
financieel en technisch beheer. Hierbij komen alle facetten van de splitsingsakte
aan de orde.

Maasvallei verzorgt het beheer van een tiental VvE’s. Het beheer is ontstaan
omdat wij participeerden in de ontwikkeling van een tweetal gemengde appartementencomplexen (huur en koop). Inmiddels verzorgen wij het beheer
van een vijftal gemengde appartementencomplexen en vijf complexen koopappartementen.
Door de bouw van gemengde complexen (koop en huur) zal het aantal VvE’s in
de toekomst wellicht verder toenemen.
Overzicht van de VvE’s waarvoor wij zorg dragen voor de taken van de bestuurder/administrateur in Maastricht:
• VvE Charles Vos-Cour/Hoogfrankrijk: een ondergrondse parkeergarage, 48
koopwoningen en 45 huurwoningen van Maasvallei. Zowel voor de bovenvereniging van eigenaars als voor de vereniging van eigenaars van de koopwoningen vervult Maasvallei de bestuurdersfunctie.
• VvE Europahave: een ondergrondse parkeergarage, 39 koopappartementen
(afzonderlijke VvE), 60 huur- en koopappartementen van een particulier belegger, 14 huurappartementen en 34 studenteneenheden van Maasvallei en
2 kantoren (particuliere belegger). Maasvallei is bestuurder van de bovenvereniging van eigenaars van het complex en van de ondervereniging van eigenaars van de 39 koopappartementen van de afzonderlijke VvE.
• VvE De Witte Boerderij: 22 huurappartementen van Maasvallei, 6 winkels (eigendom van een particulier belegger) en 45 ondergrondse parkeerplaatsen
(17 in erfpachtrecht van particulier belegger en 28 in eigendom van Maasvallei Vastgoedontwikkeling I BV).
• VvE Lambertus Staete: 18 koopappartementen en 1 ondergrondse parkeergarage.
• VvE Nassaulaan: 48 koopappartementen, 11 kantoortjes en 15 garages.
• VvE Heerderweg/Prinsesselaan: 20 koopappartementen en 1 kantoor.
• VvE Cuyleborg: 20 koopappartementen en 20 huurappartementen van
Maasvallei.
• VvE Brusselseweg: 3 koopappartementen en 5 huurappartementen van
Maasvallei.
• VvE Villa Aldegonda: 21 koopappartementen en 29 ondergrondse parkeerplaatsen.
In Berg en Terblijt:
• VvE De Vogelzang: 15 koopappartementen en 16 ondergrondse parkeerplaatsen).

Ten behoeve van het technisch beheer wordt zorg gedragen voor het dagelijks
onderhoud. Tevens wordt voor elke afzonderlijke VvE een meerjaren onderhoudsbegroting en –planning opgesteld die de leidraad vormt voor de financiële
begroting en eventuele voorbereiding en begeleiding van groot onderhoud.
De eigenaren worden geadviseerd over het tijdig uitvoeren van onderhoud.
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willen er in slagen om jongeren hier te houden of terug te halen na hun studie.

Frans Crijns: “Ja, de financiële crisis heeft veel veranderd. Jij gaat het nu bou-

Als dat niet lukt, hebben we over zes, zeven jaar een groot probleem met de

wen, Maasvallei koopt het en verhuurt de woningen. Maar Maasvallei wil en

verkoop van woningen. We zullen de komende jaren heel slim moeten acteren

kan niet marktconform kopen, dus hebben we in ruil voor een lagere prijs een

om ontwikkelingen voor te zijn.”

tweede locatie bij de deal betrokken: de voormalige Boerenbond aan de Oude
Maastrichterweg. Daar ligt een oude loods, waar de vroegere eigenaar inpandig

Samenwerking
slaat bruggen in de regio

Slim initiatief voor de bouw Een van die slimme ontwikkelingen is het ini-

vijf woningen wilde maken. Inmiddels hebben we ook die loods gekocht, daar

tiatief van wethouder Bormans om de bouw weer vlot te trekken door ver-

komen nu acht woningen als het aan ons ligt.”

schillende partijen samen aan tafel te krijgen. Dat is begin dit jaar goed gelukt.
Maasvallei en andere woningverenigingen toonden belangstelling, een bank en

Samenwerking is de oplossing Jan Bormans: “Ik vind het mooi dat die deal

projectontwikkelaars zoals Paul Leurs,

tot stand kwam nadat ik de partijen

die al een bouwvergunning had ge-

bij elkaar had gebracht. Jullie komen

kregen voor Gulpener Staete.

tegemoet aan elkaars behoeften.”

Maasvallei kijkt verder dan de regio Maastricht. We zien ook kansen in het Heuvelland en richten onze blik nu bijvoorbeeld op Gulpen. Daar nemen we

Frans Crijns: “Ik vind het een heel ver-

een bouwplan over van een projectontwikkelaar, die de appartementen door de crisis op de woningmarkt niet heeft kunnen verkopen. Een mooie vorm

Paul Leurs: “Onze hoofdactiviteit is

rassend initiatief van je om samen te

van samenwerking die de wethouder heeft gestimuleerd. En het levert negen fraaie woningen op: Gulpener Staete verrijst nu snel aan de Dorpsstraat

bouwen maar we richten ons ook op

praten over hoe we de problemen

in hartje Gulpen.

kleinschalige ontwikkelingen. Mijn

voor de woningmarkt kunnen oplos-

oog viel op deze zogenoemde inbrei-

sen. Deze problemen zijn er ook in

Frans Crijns: “Ik ben vorig jaar aangetreden en ik zie niet alleen kansen in het

wonen mensen vaak buiten de kern en hebben ze een grote tuin. Ze wonen

dingslocatie: het woonhuis aan Dorps-

Maastricht, Vaals en Margraten. Veel

ondernemerschap van Maasvallei maar ook in onze maatschappelijke taak. Er is

grondgebonden en willen die grote tuin niet meer als ze ouder worden. Deze

straat 9 met het winkeltje dat gesloopt

bouwplannen stagneren en iedereen

behoefte aan doorstroming op de woningmarkt maar door de financiële crisis

doelgroep wil comfortabel en ruim wonen in het centrum op basis van huur.

moest worden. Een jaar later kwam

heeft er last van. Maar mensen zijn

zit het verhaal van vraag en aanbod vast. Doorstroming is belangrijk voor de

Maar ruimte in het centrum is schaars. Dit plan voorziet onder meer in woningen

het huis van de bakker erbij en was er

bang om het tegen elkaar te zeggen.

hele regio. En een kwart van de 55-plussers in Gulpen-Wittem heeft de wens om

van circa negentig vierkante meter met twee slaapkamers en een ruim balkon

ineens zevenhonderd vierkante meter

binnen de gemeente andere woonruimte te vinden.”

voor als de kinderen op bezoek komen. Voor ons is dit een mooie kans om ons te

beschikbaar, goed bereikbaar en met

profileren buiten Maastricht. En ik heb met de woningverenigingen in Gulpen-

een goede ligging. De gemeente en

Jan Bormans: “In Gulpen-Wittem is vooral behoefte aan sociale woningbouw,

Wittem ons plan besproken, maar voor hen was het niet het moment om in te

provincie stonden achter het plan,

bijvoorbeeld voor senioren. Vroeger woonden 65-plussers zo lang mogelijk in

stappen in dit project.”

want het voldeed aan de behoefte:

hun huis en daarna was het voor de kinderen. Nu is het anders: senioren zijn fit

“Het is belangrijk dat Maasvallei
zichzelf duidelijk laat zien als
maatschappelijk ondernemer.
Met een dikke streep onder
maatschappelijk”

Mooi dat je iedereen aan het denken
zet over samenwerking.”
Jan Bormans: “De eerste bijeenkomst
was ook heel aftastend, al wilde iedereen ook meedenken hoe we uit de ma-

comfortabel wonen in het centrum voor senioren. We hadden goede hoop en

laise kunnen komen. Niemand is erbij gebaat als projectontwikkelaars omkiepen,
dan krijgen we zeker geen woningen.”

en vitaal en willen nog wat beleven. Dus ze verkopen de tent en gaan leven. Uit

Jan Bormans: “In sommige kernen zijn maar 20% huurwoningen of nog minder,

vertrouwen dat het goed zou komen. Een jaar geleden hielden we een presen-

het woonbehoefte-onderzoek dat we eind vorig jaar in deze gemeente hebben

de rest is koop. Maar de markt stagneert: senioren blijven in hun huis wonen en

tatie van het project, zo lang staat dit bouwbord er ook al. Na de presentatie

gehouden, is gebleken dat er meer behoefte is aan meergezinswoningen in het

jongeren kunnen geen geschikte woning vinden in de buurt. Er zal inderdaad

waren er 25 gegadigden, die aangaven dat de prijs en de ligging goed waren.

Paul Leurs: “Je bent benieuwd wie wie is en vraagt je af: wat doen we hier eigenlijk?

centrum, waar winkels en andere voorzieningen zijn.”

iets moeten gebeuren om de doorstroom op de woningmarkt weer op gang

Maar uiteindelijk heeft niemand een woning gekocht. Als we drie jaar eerder

Tijdens de tweede bijeenkomst was er veel meer openheid. Dus hadden een aantal

Frans Crijns: “Ik ken de behoefte, daar is een grote markt voor. In het Heuvelland

te brengen. Dat is moeilijk. We mikken nu op senioren en op starters, want we

waren geweest, hadden we de woningen zó uitgedeeld.”

aanwezigen en ik ook het idee: laten we allemaal wat water bij de wijn doen.”
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‘Het vertrouwen is geweldig’ Jan Bormans: “We zitten allemaal in
hetzelfde schuitje. Erken dat dat er is en laat zien dat je je verantwoorde-

Wie is wie

lijkheid neemt. Dat is gelukt en dat is de winst.”
Paul Leurs: “Voor ons is het leuk om te merken dat we met het bouwplan
nog steeds op de goede weg zitten. De behoefte is er, de markt ook. En
fijn voor de gemeente dat die lelijke plek nu wordt aangepakt. Zo wil je
het niet vijf jaar laten liggen.”
Jan Bormans: “De fundering zal er voor de bouwvak liggen.”
Paul Leurs: “Het wederzijds vertrouwen is geweldig. In tijdens van crisis
vinden we elkaar. Wij krijgen bouwvolume in een tijd waarin je daar hard
naar moet zoeken.”
Jan Bormans: “Ik zoek graag de samenwerking. Ik vind dit een prachtig

Frans Crijns is sinds ruim een jaar
directeur van Maasvallei. Daarvoor
werkte hij als gemeentesecretaris in
de gemeente Echt-Susteren. Frans
woont in Gulpen. Hij vindt het belangrijk dat Maasvallei zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid
neemt. Dat kan bijvoorbeeld door
de leefbaarheid te bevorderen in
wijken waar Maasvallei veel woningbezit heeft, maar ook door de
doorstroming te bevorderen in het
Heuvelland en mee te helpen de
voorzieningen in de kernen in stand te houden. Maasvallei zoekt
daarbij nadrukkelijk naar samenwerking en participatie van
medewerkers, bewoners en organisaties.

voorbeeld van hoe de gemeente optreedt als bruggenbouwer. Dit is
het eerste bouwproject in dat licht.”
Frans Crijns: “Het is inderdaad een mooi voorbeeld. En ik vind het belangrijk dat Maasvallei zichzelf duidelijk laat zien als maatschappelijk ondernemer. Met een dikke streep onder maatschappelijk.”

Jan Bormans is wethouder Ruimte
en Wonen in de gemeente GulpenWittem. Hij heeft 35 jaar in het
bedrijfsleven gewerkt en was in het
verleden voorzitter van het CDA in
Gulpen. Na de samenvoeging met
Wittem is Jan in 2002 gevraagd om
wethouder te worden. Hij is ook
loco-burgemeester en woont in
Wijlre.

Paul Leurs is directeur van Stevacon
Bouw in Kerkrade. Stevacon Bouw
werkt in de algemene-, utiliteits- en
ondergrondse bouw in Limburg en
heeft specialistische kennis van
betonbouw.
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4. Vastgoed ontwikkeling en beheer

Grote ambitie
in nieuwbouw en
innoveren
Bouwen in een nieuw perspectief Tot begin 2008 bestond het beeld dat zowel
de woningmarkt als de bouwmarkt erg overspannen waren. De bouwprijzen rezen als gevolg van de alsmaar stijgende kosten voor basismaterialen en de prijzen
die aannemers voor hun diensten vroegen de pan uit. Bedrijven konden niet of
met grote moeite aan voldoende personeel komen. In een periode waarin Maasvallei diverse projecten op de markt wilde zetten, was dat slecht nieuws.
In de tweede helft van 2008 begon zich snel een ander toekomstbeeld af te tekenen. Als eerste bleek de koopmarkt te stagneren. Op korte tijd zijn de huizenprijzen realistischer geworden. De vraagprijs van de woning wordt weer bepaald
door de werkelijke waarde van de woning en niet langer door alleen maar emotie.
In perioden dat het minder gaat zijn woningzoekers niet gerust op de toekomst.

Woningaankopen worden uitgesteld en huurwoningen worden plotsklaps populairder dan koopwoningen. In de segmenten van de huurmarkt waarop wij
ons met name bevinden zijn de gevolgen van de economische crisis in beperktere mate merkbaar. Potentiële huurders kunnen hun huis niet verkopen en zien
zich gedwongen om zich als huurder terug te trekken.
De veranderende markt heeft voor corporaties ook voordelen. Er is een einde
gekomen aan de razendsnelle prijsontwikkeling en we mogen aannemen dat
plannen die in 2009 op de markt worden gezet, aanmerkelijk gunstigere aanbestedingsresultaten zullen boeken. Projecten die vertraging opliepen omdat
het lukte dit voor een redelijke prijs aan te besteden behoren stil aan tot het
verleden. Aannemers komen met veel reëlere prijsvoorstellen.

Omdat corporaties bouwen en exploiteren voor de langere termijn zijn zij beter
in staat dan commerciële ontwikkelaars om de huidige dip in de woningmarkt
op te vangen en dus de productie op peil te houden. Dit leidt er toe dat commerciële partijen ons steeds meer weten te vinden en ons interessante projecten aanbieden. Omdat Maasvallei streeft naar beperkte schaalvergroting door
autonome groei zijn dit uitgelezen kansen. Commerciële partijen krijgen hun
woningen niet verkocht en bieden ze vervolgens tegen aantrekkelijke prijzen
aan ons aan. Voor ons wordt sociale huur of koop haalbaar. De projectontwikkelaar kan het project laten doorgaan en de eventueel al verkochte woningen
hoeven niet te worden teruggegeven. Maasvallei zal uiteraard niet alles kopen.
De aangeboden projecten moeten passen binnen onze beleidsvisie. Eind 2008
is een eerste, klein, project verworven in Heer, omdat de woningen als verhuurobject aanmerkelijk beter in de markt te zetten zijn dan als koopobject.
Ondanks de investeringsbeperkingen die we kennen als gevolg van de introductie van de vennootschapsbelasting en Vogelaarheffing, het huurbeleid, de
normeringen van het WSW en de kredietcrisis maken we duidelijke keuzes. De
uitspraak van Hugo Priemus: “Corporaties zijn op hun best in slechte tijden” vertalen wij in een strategie die past binnen onze vastgoedportefeuille.
Projecten nieuwbouw
Trichterveld: 225 woningen vervangen bij verhuizing Het meest opmerkelijke project van Maasvallei is nog steeds de herstructurering van Trichterveld.
Hier vervangen we de karakteristieke woningen in deze sfeervolle buurt in een
tempo dat bepaald wordt door het natuurlijke verloop. Behoud van sfeer, architectuur en stedenbouw worden strikt bewaakt.
Met de bewoners is een unieke aanpak voor dit project afgesproken. De aanpak
kan met de volgende uitgangspunten worden samengevat:
- geen enkele bewoner wordt gedwongen te verhuizen;
- woningen worden pas vervangen als ze bij mutatie leeg komen;
- de 12 verschillende proefbungalows worden niet gesloopt maar blijven als
historisch beeld van de buurt bewaard;
- nieuwe woningen hebben dezelfde architectonische uitstraling als de
bestaande woningen.
- de nieuwe woningen zijn uiteraard wel veel ruimer, comfortabeler en
energiezuiniger;
- door bewoners die vanwege de herstructurering op het verzoek van Maasvallei ervoor kiezen om te verhuizen, is het sociaal plan herstructurering van
toepassing;
- door het toepassen van houtskeletbouw met een hoge mate van prefabricage kan vervanging efficiënt en kleinschalig gebeuren zonder de buurt te
veel ‘overhoop te halen’.
Wat beweegt ons tot deze bijzondere aanpak? De 225 bungalows 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 vertaalden die zich vooral in erg hoge
renovatiekosten bij mutaties, waarbij helaas de structurele knelpunten van de
woningen (kleine plattegrond, bouwfysische gebreken) nog onopgelost bleven.
Steeds minder potentiële huurders waren bereid om die tekortkomingen te
accepteren. Voor Maasvallei stond vast dat die ontwikkeling grote gevolgen zou
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hebben voor de toekomstige samenstelling van de buurt.
Er lag een belangrijke taak om door vervanging van de bestaande woningen
deze knelpunten en dreigingen voor de buurt weg te werken maar gelijktijdig
het waardevolle karakter van de buurt te handhaven en zelfs te versterken.
De aanvankelijke weerstand tegen dit plan is grotendeels weggeëbd en velen kijken
nu uit naar de resultaten. De eerste twee woningen die begin 2006 werden opgeleverd, zijn goed ontvangen en de doelstelling om de nieuwe woningen naadloos
in de wijk te laten invoegen is zonder twijfel gehaald. In 2007 hebben we hier nog
eens 8 nieuwe huurwoningen aan kunnen toevoegen. Helaas hebben we moeten
constateren dat de nieuwbouw in 2008 stagneerde.
De bouw van de koopwoningen laat nog op zich wachten vanwege de bijzondere voorwaarden en mogelijkheden die we hier willen realiseren. Maasvallei
biedt de Trichtervelders de mogelijkheid om een nieuwe woning te kopen met
korting volgens de regels van “Koopgarant”. Verder zullen alle woningen onderdeel worden van een vereniging van eigenaars die moet bewaken dat de
kwaliteit van Trichterveld blijft zoals die bedoeld is. De combinatie van die twee
is juridisch gecompliceerd. Desalniettemin zijn we er in 2008 in geslaagd een
voor Koopgarant (lees: de fiscus) aanvaardbare oplossing uit te werken. We verwachten in 2009 de eerste koopwoningen te kunnen bouwen.
In de loop van het verslagjaar zijn voldoende woningen vrij gekomen om een
behoorlijke nieuwbouwproductie te kunnen realiseren. Helaas moeten we ook
constateren dat we de gewenste bouwproductie slechts ten dele kunnen realiseren vanwege de afspraak met de bewonervertegenwoordiging dat de
nieuwbouw in fasen worden opgepakt. Wij blijven weliswaar voldoen aan onze
toezegging van een kleinschalige aanpak maar vragen ons gelijktijdig echter af
of we deze afspraak ook nog langer gestand moeten doen. Zowel de sociaalmaatschappelijke impact voor de buurt als de financiële consequenties van
deze aanpak beginnen hun grenzen te bereiken. In 2009 gaan we met de bewonersvertegenwoordiging aan tafel zitten om tot een voor alle partijen bevredigende
oplossing te komen.
Op dit moment zijn 10 nieuwe huurwoningen gerealiseerd. De komende jaren
zullen nog ruim 200 huur- en koopwoningen volgen. De meeste woningen hebben alle de basisvoorzieningen op de begane grond (badkamer, toilet, keuken
slaapkamer, woonkamer) zodat ze levensloopbestendig zijn.
Om tijdens het jarenlange proces de buurtbewoners en andere belangstellenden goed van informatie te voorzien is een bestaande bungalow opnieuw
ingericht en in gebruik genomen als Project Informatie Trichterveld (PIT bungalow). Ook de BewonersOverlegCommissie Trichterveld houdt in deze bungalow
kantoor.
De bungalow wordt bovendien ingezet als sociaal restaurant voor Mariaberg.
Jongeren hebben daar onder begeleiding van de Stichting Traject een kookproject uitgewerkt en bieden aan bewoners uit de wijk een ontmoetingsplaats
waar een goede en betaalbare maaltijd kan worden gebruikt. Veel bewoners
maken van deze mogelijkheden dankbaar gebruik en ontmoeten hun buurtgenoten regelmatig in de PIT-bungalow.
Trichterveld, Archipelstraat, 11 seniorenwoningen Behalve het vervangen van de bestaande bungalows voorziet het project Trichterveld ook in de
bouw van 11 nieuwe huurappartementen in het centrum van de buurt. In 2008
zijn deze 11 appartementen, bestemd voor senioren uit de buurt, opgeleverd.
In Trichterveld is de behoefte aan seniorenwoningen erg groot. Ongeveer 60%
van de bewoners is 65+ er. Van het nieuwbouwcomplex zijn 7 woningen ver-
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4. Vastgoed ontwikkeling en beheer
huurd aan senioren uit Trichterveld. Uit de naastgelegen buurten van Mariaberg
zijn 2 bewoners verhuisd naar het seniorencomplex.
Het complex maakt deel uit van het provinciaal programma om meer woningen te realiseren voor hulpbehoevende senioren met als doel het daadwerkelijk
terugdringen van de behoefte aan intramurale zorg. Dit vergde echter ook een
flink pakket met extra voorzieningen en aanpassingen in het plan, maar dit heeft
de bruikbaarheid van het gebouw voor minder valide bewoners sterk verbeterd.
De oplevering van het seniorencomplex hebben wij gevierd met een extra feestelijk tintje voor alle betrokkenen uit de buurt. Hierbij is het hele project Trichterveld nog eens in de schijnwerpers gezet. Tijdens dat feest is een mooi boek over
Trichterveld en een film over het project gepresenteerd.
Friezenplein en omgeving; 34 nieuwe koopwoningen Dat een andere
buurt met andere problematiek ook ander maatwerk vraagt, toont het project
rond het Friezenplein. In tegenstelling tot het plan Trichterveld vroeg de problematiek om rigoureuze ingrepen.
De bouwkundige en woontechnische kwaliteit van de woningen rond het Friezenplein liet ernstig te wensen over. De leefomgeving van de aangrenzende
straten was zonder meer beroerd te noemen. Dit vertaalde zich in een grote
verhuisgeneigdheid, een hoge mutatiegraad, slechte verhuurbaarheid en bijzonder hoge mutatiekosten.
Om die reden heeft Maasvallei in samenwerking met een projectontwikkelaar
een toekomstbeeld ontwikkeld in twee fasen. Het nieuwe buurtje heeft de
naam Cloviskwartier gekregen en sluit fraai aan op het recent opgeleverde project Aldegondapark. Hierdoor wordt de kwaliteit van die ontwikkeling verder de
wijk Wittevrouwenveld in getrokken.
De uitvoering van de eerste fase betrof de vervanging van de woningen aan
de Saksenstraat, Tubantenstraat en Austrasiestraat die in 2007 is afgerond. Fase
een hield in dat de bestaande 43 huurwoningen werden vervangen door 24
koopwoningen in het middensegment met voor het merendeel een koopprijs
van rond de € 200.000,- v.o.n.
De tweede fase omvat het vervangen van 13 huurwoningen aan het Friezenplein door 10 koopwoningen. De sloopwerkzaamheden zijn gestart in 2008. Oplevering van de woningen zal in het voorjaar van 2009 plaats vinden.
Het is gebleken dat het goed mogelijk is 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 voorwaarden “tijdelijk in gebruik” worden gegeven, draagt in hoge mate
bij aan een relatief geruisloos verloop van dit project.
Parallel aan deze nieuwbouwactiviteiten worden de overige woningen, die aan
het Friezenplein grenzen maar van een recentere datum zijn, door Maasvallei
grondig opgeknapt. De woningen worden niet alleen inpandig volgens onze
huidige normen opgeknapt, ook de schil krijgt een facelift. Hiermee wordt de
herstructurering van het buurtje gecompleteerd.
Centrumplan Amby; 65 woningen en aanpassen voorzieningenniveau
in de wijk Amby In Amby wordt al jaren gewacht op een volwaardige supermarkt, die als trekker moet dienen voor de overige detailhandel in die wijk. In
2008 kon eindelijk het startschot worden gegeven voor de bouw van de eerste
fase van dit project, waarin naast de supermarkt ook 31 koopappartementen
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worden gerealiseerd. Het project is het resultaat van samenwerking tussen
Maasvallei en een projectontwikkelaar, waarbij de projectontwikkelaar als opdrachtgever van deze fase optreedt.
Dit nieuwbouwproject wordt gerealiseerd tegenover het eerder gerealiseerde
project “Witte Boerderij” . Samen bieden deze twee projecten de basis om een
hoogwaardig aanbod van winkelvoorzieningen in het centrum van Amby te
realiseren.
In de tweede fase die tevens de afronding van het totaalplan vormt, worden aan
de binnenzijde van het project 23 appartementen, 11 grondgebonden woningen
en een plein gerealiseerd. Onderdeel van het project vormt een parkeergarage
met 81 plaatsen. Eind 2008 was de tweede fase nog in het vergunningenstadium. Direct omwonenden hebben al aangegeven zich tegen de plannen te
verzetten, waardoor het nog spannend wordt of de uitvoering van fase 1 en 2
op elkaar kunnen aansluiten.

beschikking heeft ontoereikend zijn om het ambitieuze nieuwbouwplan te realiseren. Met de gemeente en de “TrichterontwikkelingsMaatschappij” is onderhandeld over de bijstelling van de uitbreidingsplannen, in het ontwikkelingsgebied Hagerhof, grenzend aan de terreinen van Maasvallei. Inmiddels zijn de
uitbreidingsplannen zodanig bijgesteld dat wij de gewenste nieuwbouw kunnen
realiseren.
Met dit project realiseren wij zowel een zorgvuldige stedenbouwkundige en
architectonische alsmede een duurzame oplossing. Het plan om het complex te
verwarmen en te koelen met een warmtepomp en energieopslag in de bodem
stuitte helaas op de beperkingen die ter plaatse voor het waterwingebied gelden. Op andere terreinen geven we wel invulling aan onze doelstellingen door
onder meer het toepassen van sedumdaken, zonnecollectoren, maar ook door
nu al met loze verticale leidingen rekening te houden met duurzame energiebronnen in de toekomst.

De intensieve samenwerking tussen Maasvallei en de projectontwikkelaar hebben er uiteindelijk toe geleid dat de gordiaanse knoop rond het centrum van
Amby na vele jaren kon worden ontknoopt.

De ontwikkeling van de plannen geschiedt in nauw overleg met Stichting Vivre
te Maastricht die voor dit project ook als eerstaangewezen zorgverlener zal gaan
functioneren. Vanwege de noodzakelijke verhuizing van de bewoners van het
te slopen zorgcentrum wordt het plan in 2 fasen gerealiseerd. De start van de
bouw van fase 1 is voorzien in juni 2009.

De veranderende markt
heeft voor corporaties ook
voordelen. Er is een einde
gekomen aan de razendsnelle prijsontwikkeling

Heukelstraat: 20 woningen Maasvallei heeft in 2002 drie percelen aan de
Heukelstraat aangekocht. De locatie biedt voldoende ruimte om een complex
met een twintigtal appartementen voor senioren te realiseren. Het gebouw
speelt in op de behoefte van ouderen om over voldoende buitenruimte te beschikken. Zo zijn de galerijen extra verbreed en voorzien van privé gedeelten. De
privé gedeelten worden beschouwd als een extra aanvulling op de individuele
balkons. De ruime privé gedeelten op de galerijen bieden zowel extra ontmoetingskansen voor de bewoners als ook gelegenheid om afhankelijk van weer en
tijdstip wel of niet in de zon te zitten. De woningen worden in het voorjaar van
2009 opgeleverd.

Hagerpoort; 180 woningen in een complex voor wonen, welzijn en zorg
in Amby Het huidige Zorgcentrum Amby dateert uit 1970. Het gebouw is
verouderd en kan niet worden aangepast conform de huidige zienswijze over
ouderenhuisvesting en het verlenen van zorg. Daarenboven verandert de
positie van de klant eveneens in hoog tempo. De klant kiest zelf hoe hij wonen,
welzijn en zorg vorm wil geven. Als het bestaande aanbod niet voldoet, kiest hij
voor een alternatief uit het inmiddels brede aanbod aan woonzorgarrangementen. Voor aanbieders betekent dit dat ze adequaat moeten inspelen op wat de
klant nu echt wil. Flexibiliteit en een ruim aanbod van arrangementen is vereist.
Volgens de huidige nomen is een woonzorgcomplex een complex zelfstandige
woningen, waarbij in het concept aandacht wordt besteed aan veilig en beschut
wonen. Er is een complexgewijs overeengekomen zorg- en servicearrangement
met een consequente contractuele scheiding tussen wonen, zorg en service. De
woningen voldoen aan eisen van aanpasbaar bouwen. In een woonzorgzone
kan een woonzorgcomplex een functie vervullen als servicecentrum voor de
wijk eromheen. De mogelijkheid om diensten en zorg thuis te ontvangen is van
cruciaal belang bij het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen.
De nieuwbouw realiseren wij op basis van vorengenoemde uitgangspunten.
Hiermee haken wij aan op de huidige normen. Het complex omvat na realisatie
nog slechts 30 plaatsen voor verpleging, 24 zorgwoningen en 126 levensloopbestendige woningen. In het complex zijn tevens ondergebracht 1000 m2 voor
welzijnsvoorzieningen, zorg en ondersteunende diensten en 3 ondergrondse
parkeergarages.
Bij de planvoorbereiding constateerden wij dat de terreinen die Maasvallei ter

MAASVALLEI IN GESPREK Jaarverslag Woningstichting Maasvallei Maastricht 2008

Westrand: 12 appartementen Het flatje aan het zuideinde van de “Westrand”
is woontechnisch en bouwfysisch sterk verouderd en is niet te renoveren. Het
bestaande gebouw heeft echter bijzondere stedenbouwkundige en architectonische waarde, hetgeen vervanging tot een opmerkelijke opgave maakt.
Het nieuwbouwplan met 12 appartementen voor senioren gaat daarom uit van
de hoofdopzet van het bestaande gebouw. Er is sprake van een reconstructie
met moderne middelen. Het plan is een sprekend voorbeeld van vernieuwing
met behoud van bestaande kwaliteiten. In het verslagjaar is de herhuisvesting
van de bewoners afgerond. De start van de nieuwbouw is gepland in 2009.
Heugemerstraat: 22 woningen Aan de Heugemerstraat heeft Maasvallei al
enige jaren een terrein met bedrijfsgebouwen verworven, met het doel daar
woningen te realiseren. Door ook de naastliggende percelen te kopen en bij de
planvorming te betrekken ontstond de mogelijkheid om de entree van het nieuwe
complex 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.
In 2006 is de definitieve stedenbouwkundige opzet bepaald en kon de planvorming verder ter hand worden genomen. In dit plan ligt het zwaartepunt op
seniorenhuisvesting naast enkele grondgebonden woningen.
De start van de bouw van dit project is voorzien in 2009. Voor dit project zien wij
goede kansen om met een warmtepomp de warmte en koeling van de woningen op een duurzame manier te regelen.
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Artifort: ca. 73 woningen, ondergrondse parkeergarage en commerciele ruimten De Artifort gebouwen waren oorspronkelijk een bierbrouwerij.
Later is een deel van de gebouwen in eigendom gekomen van meubelfabrikant
Artifort. Artifort gebruikte de monumentale kelders als toonzaal.
Artifort sloot al vele jaren geleden haar deuren en de fabriek verpauperde. Maasvallei zag samen met Romaes Ontwikkeling en woningstichting Servatius mogelijkheden om hier een complex te realiseren met behoud van de karakteristieke
gevels, die kenmerkend zijn voor een tijdperk en de omgeving. Zo ook de unieke
monumentale keldergewelven van de voormalige bierbrouwerij, die deels als
bedrijfsruimte worden bestemd en deels gekoppeld worden aan de woonfunctie.
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 kelders worden gerenoveerd en de
ruimten daarboven worden omgevormd tot bijzondere woningen. Na het afronden van de onderhandelingen over de overname van de gebouwen met de
gemeente is de verdere uitwerking ter hand genomen.
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.
Hunnenweg: 42 woningen als voorbeeldproject van Cradle to Cradle
Voor de bouw van de tunnel onder de A-2 zou onder meer de flat aan het Koningsplein moeten wijken. Hoewel later ook voorstellen zijn ingediend waarin
de flat wellicht kan worden gehandhaafd, is in 2007 met de gemeente overeenstemming bereikt over de overdracht van dit gebouw en ook over een locatie
voor vervangende nieuwbouw.
Als compensatie voor het verlies van de woningen en de mogelijkheid om vervangende huisvesting in dezelfde buurt te bieden, zijn afspraken gemaakt voor
het realiseren van een nieuw appartementencomplex aan de Hunnenweg. De
Hunnenweg ligt in de directe nabijheid van de flat aan het Koningsplein. Ter
plaatse van een oude school is ruimte voor het realiseren van 41 appartementen.
We hebben een globaal schetsplan ontworpen waarin 18 sociale huurwoningen,
15 woningen in de vrije sector en 8 luxe penthouses zijn opgenomen. Uiteraard
is hier sprake van leeftijdsbestendige woningen.
Maasvallei heeft veel ambities op het gebied van duurzaam bouwen en innovatie. Om concreet inhoud te geven aan onze doelstellingen op deze terreinen
hebben we dit plan aangewezen om als voorbeeld te dienen van een gebouw
dat volgens de principes van Cradle to Cradle wordt gerealiseerd.
Aandacht voor ontwikkelingen in buurten Maasvallei besteedt extra aandacht aan het behoud van de aantrekkingskracht en de leefbaarheid van de wijken waar het eigen bezit ligt. Waar bedreigingen worden gesignaleerd, worden
initiatieven genomen en een toekomstvisie voor de wijk uitgewerkt. Zo is het
project voor de aanpak van de omgeving van het Friezenplein onder impuls van
Maasvallei tot stand gekomen.
Wij zijn inmiddels gestart met het ontwikkelen van voorstellen voor de wijken
Heer, Scharn en Itteren.
Ontwikkelingen in Heer en Scharn Maasvallei heeft relatief veel bezit in de
wijken Heer en Scharn. Deze wijken hebben de laatste jaren van gemeentewege
weinig aandacht gekregen. De grote herstructureringsplannen elders in de stad
slokten alle aandacht op. Toch vragen ook deze wijken onderhoud, juist om te
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voorkomen dat ook hier herstructureringsplannen noodzakelijk worden. Voorzieningen moeten op peil worden gehouden. Plaatsen waar verloedering op
de loer ligt moeten worden aangepakt en potentiële pareltjes moeten worden
ontwikkeld.

Sinds de sloop daarvan ligt het terrein er verwaarloosd bij. Eind 2008 jaar heeft
de gemeente haar randvoorwaarden voor het terrein aangegeven. Maasvallei
zal hiervoor een haalbaarheidsplan uitwerken.
Gevolgen stedelijke ontwikkelingen

Tegen die achtergrond heeft Maasvallei in 2008 het startsein gegeven voor de
ontwikkeling van een integrale toekomstvisie op deze twee wijken, waarbij expliciet ook aandacht wordt geschonken aan oude knelpunten als het Plein Sint
Petrus Banden, Winkelcentrum de Leim, de sportvelden, het zwembad etc. Maar
ook nieuwe situaties als de ontwikkelingen rond de A-2 en het herziene beleid
ten aanzien van sportlocaties, gemeenschapshuizen en scholen worden betrokken bij de integrale toekomstvisie.
Plein Sint Petrus Banden in Heer Midden op dit plein, dat een bijzondere
ruimte in Heer zou kunnen zijn, staat een sporthal, die in combinatie met de
overige verouderde bebouwing op en rond het plein een verloederde indruk
maakt. Al lange tijd zijn we met de gemeente in overleg om dit knelpunt om te
zetten in een mooie openbare ruimte met toevoeging van seniorenwoningen.
Ook de omliggende verouderde woningen worden in het totaalplan meegenomen.
Wij houden goede moed dat we binnen redelijke termijnen de eerste stappen kunnen zetten in de richting van het upgraden van het plein. Een duidelijk
standpunt van de gemeente Maastricht over de sloop van de nu nog volop in
gebruik zijnde sporthal zou een eerste stap in de goede richting zijn.
Itteren; 15 woningen Itteren vraagt al geruime tijd aandacht voor de verbetering van het voorzieningenniveau en adequate woongelegenheden voor
senioren en starters. Met als taakstelling een rol van betekenis voor Itteren te
spelen, heeft Maasvallei het initiatief genomen om een boerderij aan de Brigidastraat/Kapelaanstraat te kopen. In combinatie met een naastgelegen terrein,
dat eigendom van de gemeente Maastricht is, biedt dit de mogelijkheid om
voorzieningen voor de wijk te realiseren zoals een buurtwinkel, een ruimte voor
het verenigingsleven en woningen voor starters.
In overleg met de dorpsraad wordt het plan verder uitgewerkt, waarbij we proberen om het oude karakteristieke schoolgebouw te handhaven.

‘Gemeenteflat’ Koningsplein met 92 appartementen Tegen de verwachting in bleek in 2007 dat de ‘gemeenteflat’ aan het Koningsplein moest wijken
voor de ondertunneling van de A-2. Vanwege de bijzondere waarde van het
gebouw als cultureel erfgoed is de flat lang buiten de plannen gebleven. Velen
hoopten met Maasvallei, dat dit 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 wegstroken,
blijken echter zwaarder te wegen.
Zo gauw dit besluit bekend werd, zijn de bewoners geïnformeerd. Met de gemeente Maastricht en het projectbureau A-2 zijn de onderhandelingen begonnen over de overdracht van de flat. Inmiddels hebben diverse bewoners er voor
gekozen om op eigen initiatief te verhuizen. Eind 2008 was bijna de helft van de
bewoners uit de flat verhuisd.
Het was dan ook explosief nieuws dat in twee van de drie ingediende planvarianten een oplossing was uitgewerkt, waarbij de flat kan blijven staan. We hebben toch gemeend de herhuisvesting te moeten doorzetten met het oog op de
langdurige en ernstige overlast als de tunnel in uitvoering is en de flat tussen de
bouwput en de hoofdverkeersstromen bekneld raakt.
Een deel van de onderhandelingen met de gemeente heeft betrekking gehad op
het verkrijgen van een of meerdere locaties voor vervangende nieuwbouw. Met
de vervangende nieuwbouw in de nabijheid van de flat kunnen bewoners, die
graag in deze omgeving willen blijven wonen, opnieuw worden gehuisvest.
De impact van de ondertunneling van de A-2 op de stad reikt uiteraard veel
verder. De naastgelegen wijken in Maastricht Noordoost zullen op termijn hun
voordelen kunnen putten uit de ondertunneling van de A-2. Hoewel Maasvallei
daar slechts beperkt bezit heeft, participeren we nadrukkelijk in het denken over
en werken aan deze kwaliteitsslag.
Ook voor wijken die verder van de A-2 liggen, kan het effect niet worden onderschat zoals in het voor Maasvallei zeer belangrijke Heer en Scharn.

Enkele kleinere nieuwbouwprojecten
Oombosch; tweede fase woningen ten behoeve van de afbouw Karosseer Na het grote succes van ons kleinschalige project voor woonwagenbewoners in 2006 (4 woningen en 3 standplaatsen voor ex-woonwagenbewoners
van de grote woonwagenlocatie Vinkenslag), ziet het er naar uit dat we het
complex Oombosch met 5 woningen kunnen uitbreiden.
Eerdere planologische belemmeringen zijn weggenomen, zodat we ook hier de
verdere planvorming weer ter hand kunnen nemen.
Heugem 5 woningen in De Distele In hartje Heugem liggen diverse zeer
grote tuinen. Eén daarvan grenst achter aan de openbare weg: De Distele. Hier
is ruimte voor de bouw van 5 grondgebonden woningen, die in het bestemmingsplan passen. De grondeigenaar is bereid de benodigde grond te verkopen, zodat dit een relatief probleemloos project lijkt te worden. We verwachten
de woningen in 2010 te kunnen opleveren.
De Heeg: 5 woningen aan de Stellendaal Maasvallei heeft enkele jaren geleden de gemeente geattendeerd op een braak liggend terrein aan de Stellendaal
in De Heeg. Tot voor een aantal jaren heeft hier een schoolgebouwtje gestaan.
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Plan Belvedère en de ‘brandweerflat’ aan de Capucijnenstraat met 20
appartementen Naast de voormalige brandweerkazerne aan de Capucijnenstraat staat een portiekflat met 20 woningen uit de jaren ’50. Dit gebouw is ooit
gerealiseerd als woongelegenheid voor brandweerlieden.
Kenmerkend voor het gebouw is niet alleen de typische jaren ’50 architectuur
maar ook de eveneens typische gebreken van gebouwen uit die tijd. De gebrekkige geluidwering en warmte-isolatie alsmede de vele vochtklachten vormen een
probleem. De constructie van het gebouw staat het niet toe op basis van rationele
argumenten deze problemen goed op te lossen. Vervanging van het gebouw is in
principe noodzakelijk. 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 aangrenzende brandweerkazerne uit dezelfde periode.
De ‘brandweerflat’ en -kazerne staan in het gebied dat onderdeel is van het
grote project Belvedère. De stedenbouwkundige opzet van dat plan is nog in
discussie waarbij sloop van het gebouw een nadrukkelijke optie is.
Maasvallei is in onderhandeling om de flat over te dragen. Voorwaarde hierbij
is dat verkoop gecombineerd wordt met de aankoop van te ontwikkelen appartementen in de naaste omgeving. Hoewel Maasvallei cultureel erfgoed een
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bijzondere warm hart toebedeelt en daar met veel gebouwen van haar bezit
ook blijk van geeft, is handhaving van de brandweerflat geen reële optie.
Lindenkruis Het project waarvoor Maasvallei haar belangstelling heeft kenbaar gemaakt en dat tevens ter compensatie voor de brandweerflat kan worden
aangemerkt, is het project Lindenkruis. Het plan voorziet in ca 44 woningen. Na
diverse ronden, waarbij de complexe stedenbouwkundige structuur is vereenvoudigd, ligt een plan voor dat als basis kan dienen voor verdere onderhandelingen.
Verbouw van studenteneenheden De markt voor studenteneenheden lijkt
in Maastricht te ontspannen. Dit is nadrukkelijk te merken uit reacties op de aangeboden studenteneenheden die te ver van het centrum of de onderwijsinstelling zijn gelegen.
In Amby heeft Maasvallei studenteneenheden waarbij structurele leegstand
dreigt. Om die reden is voor enkele clusters een plan uitgewerkt om de onzelfstandige studentenkamers voor andere doelgroepen te bestemmen:
• 1 blok van 10 studenteneenheden is verbouwd voor 6 cliënten van Stichting
RADAR (begeleid wonen van verstandelijk gehandicapten)
• 2 andere blokken van elk 10 studenteneenheden worden verbouwd en uitgebreid met een gemeenschappelijke huiskamer en tuin, bestemd voor een bijzondere vorm van groepswonen voor 10 mensen met geheugenproblemen.
De planvoorbereiding vindt plaats in nauwe samenwerking met de Stichting
Villa KeizersKroon.
Financiële impact van de plannen Onze vervangings- en nieuwbouwportefeuille omvat de bouw van 491 huur- en 384 koopwoningen. Dit heeft uiteraard een grote impact op de financiële positie van Maasvallei vanwege zowel de
aanzienlijke voorinvesteringen als de te verwachten onrendabele investeringen
bij het realiseren van huurwoningen voor de doelgroep van beleid. Het totaalbedrag aan voorinvesteringen tengevolge van verwerving en ontwikkelkosten
bedroeg per ultimo verslagjaar 10 miljoen euro exclusief de interne kosten.
De totale investering voor deze portefeuille, exclusief de koopwoningen is geraamd op ca. 99,4 miljoen euro. De totale onrendabele top hiervan is becijferd
op 16,4 miljoen euro. De verkoopresultaten van de in de plannen opgenomen
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
woontechnische kwaliteiten van het woningbezit in kaart zijn gebracht. Ook
wordt ruim aandacht geschonken aan de woonomgeving waar de woningen
zijn gelegen. De uitkomsten van de buurtpeilingen en de gemeentebreed georganiseerde ateliersessies om de buurtactieplannen op te stellen leveren hiervoor belangrijke input.
Bij het bepalen van de verschillende scenario’s zijn alle facetten van het product,
de markt en het financiële perspectief geanalyseerd. De uitkomsten van dit strategisch voorraadbeheer worden verwerkt in zowel de onderhoudsbegroting en
de meerjaren bedrijfsbegroting.
Energiebesparing bestaande voorraad Als er ergens gescoord kan worden
op het terrein van energiebesparing en CO-2 reductie, dan is het wel bij de bestaande woningvoorraad. Maasvallei heeft op dit terrein al vroegtijdig geanticipeerd door bij het onderhoud al direct voor de beste isolatie en de laatste
verwarmingstechnieken te kiezen. We zien echter steeds meer de urgentie om
mondiaal de uitstoot van CO-2 nog drastischer terug te dringen en de econo-

52

mische noodzaak om het gebruik van traditionele energie sterk te verminderen.
De snel stijgende energieprijzen vormen een ernstige bedreiging van de woonlasten en dwingen ons om voor de oudere woningen te kiezen tussen drastisch
aanpassen of vervangen. Maasvallei hecht eraan om haar belangrijkste wijken
waar veel oudere woningen staan zoveel mogelijk intact te laten. Vervangen kan
altijd nog maar een slimme aanpassing van de bestaande woningen kan vaak
goedkoper zijn, laat de wijk intact en is in elk geval duurzamer. We zijn daarom
het traject ingegaan om plannen en technieken te ontwikkelen waarmee deze
woningen substantieel energiezuiniger worden. De inventarisatie van de energielabels voor onze woningen, die we in 2008 hebben uitgevoerd vormt een
aanzet en geeft goed beeld van de huidige situatie.
De eerste uitkomsten geven aan dat er nog een flinke taak voor ons ligt. Komend
jaar zullen we formuleren welke de doelstellingen zijn voor het programma, zowel inhoudelijk als in de tijd.
Programma inbraakwering In 2008 is in overleg met de politie onder de noemer “politiekeurmerk veilig wonen” het project opgestart om ons lopende programma inbraakwering onder de loep te nemen, te versterken en te versnellen.
De aanpak tot dan kende een te trage voortgang en vooral ook te veel weigeraars
onder onze huurders. Inmiddels hebben wij een programma uitgewerkt waarin
we in de komende drie jaren de complexen waar we nog geen of ontoereikende
inbraakwering hebben aangebracht op het niveau van het politiekeurmerk
brengen. Om dit proces te bespoedigen en zeker te zijn dat iedereen meedoet,
worden de maatregelen zonder huurverhoging aangeboden.
Niet alleen de woningen worden inbraakwerend gemaakt. Ook de woonomgeving wordt bij het project betrokken.
Inventarisatie brandveiligheid platte daken Afgelopen periode zijn we op
landelijk niveau een aantal malen geconfronteerd met brand, die zich onverwacht snel via de dakconstructie kon verspreiden. Dit is voor ons aanleiding geweest onze woningen met platte daken te onderzoeken op vergelijkbare risico’s.
Hierbij is gebleken dat wij in 204 woningen maatregelen moeten treffen.
Woningen boven € 200.000 In 2008 heeft Maasvallei woningen opgeleverd,
waarvan de stichtingskosten uitkomen boven de grens van € 200.000. Dit betrof
de 11 woningen die in de wijk Trichterveld zijn gebouwd. Deze woningen zijn
gebouwd in het kader van de zgn. “koploperspilot” voor zorgwoningen. Het betreft woningen, die geschikt zijn om extramurale zorg te verlenen aan ouderen
die anders op intramurale zorg zouden zijn aangewezen.
In het project werken we samen met Mosae Zorggroep. De extra voorzieningen waren een belangrijke kostenverhogende factor. Ook de locatie, centraal in
Trichterveld, leidde van gemeentewege tot bijzondere architectonische eisen
met eveneens een kostenverhogend effect.
Onderhoudsbegroting De onderhoudsbegroting voor 2008 bedroeg € 3,46
miljoen. Van dit budget is € 3,2 miljoen besteed en € 100.000 doorgeschoven
naar de begroting voor 2009. De onderschrijding van het budget bedroeg
€ 123.825 (3,6%).
We zien dat de onderschrijdingen, die sinds 2000 structureel leken te worden
de laatste jaren afnemen. Wij constateren dat wij het begrotings en uitvoeringsproces van onderhoud steeds beter onder controle krijgen. Dit komt ook tot
uiting in het afnemen van de benodigde aanvullende budgetten. Met name
de inschatting van het aantal keuken- en badkamerrenovaties benadert steeds
dichter de werkelijkheid. Het resultaat hiervan is een toenemende betrouwbaarheid
van onze meerjaren onderhoudsbegroting en -planning, die een substantiële
variabele vormt in onze exploitatie.
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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,-)

Klein onderhoud
Mutaties*
Planmatig onderhoud
Leefbaarheid/duurzaamheid
Totaal

2004

2005

2006

2007

2008

€ 1.022
€ 349
€ 2.121
€ 138
----------€ 3.630

€ 926
€ 406
€ 2.452
€ 233
----------€ 4.017

€ 880
€ 247
€ 1.796
€ 239
----------€ 3.162

€ 863
€ 297
€ 1.812
€ 222
--------€ 3.194

€ 861
€ 323
€ 1.597
€ 191
---------€ 2.972

*) Daarnaast zijn tijdens onderhoud nog kosten gemaakt welke zijn geactiveerd en dus niet t.l.v. de onderhoudsbegroting komen (in 2008 € 1.502.154,-).

Uitgaven voor leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid In de onderhoudsbegroting worden elk jaar afzonderlijk bedragen opgenomen voor de
activiteiten die Maasvallei voor het bevorderen van duurzaamheid, toegankelijkheid, veiligheid en leefbaarheid onderneemt. In 2008 was voor deze kwaliteitstoevoegingen onder de post ‘leefbaarheid en duurzaamheid’ een bedrag
begroot van € 247.000. Van dit budget is uiteindelijk € 187.000 daadwerkelijk
besteed.
Enkele uitgevoerde projecten in deze categorie zijn:.
- plaatsen van 66 HR-ketels bij vervanging van traditionele ketels;
- onderhoud bomen in Trichterveld;
- onderzoek om het gebouw Recessenplein geschikt te maken als complex
aanleunwoningen;
- facelift en entree flat Friezenplein;
- herinrichting binnenterrein Severen;
- inrichting Koffiepot;
- buitenverlichting Misericorde

handeld of een bijna monumentwaardige status horen te hebben. In veel gevallen gaat het om woningbouw uit de jaren ’50 en ’60.
Veel van deze woningen zijn destijds ontworpen door architect Dingemans die
als stadsarchitect veel voor de gemeente Maastricht heeft betekend. In het bezit
van Maasvallei vallen hierbij op de bungalowbuurt Trichterveld, de woningen
in Amby die aan de Westrand en het Severenplein liggen en de flat Westrand.
Bijzonder karakteristiek zijn de flat aan het Koningsplein en de brandweerflat aan
de Capucijnenstraat. Sinds jaar en dag spant Maasvallei zich in om de stedenbouwkundige kwaliteiten te bewaren en te versterken.
Helaas zien wij ons ook gedwongen om veel van deze woningen te vervangen
omdat ze bouwfysisch en woontechnisch sterk verouderd zijn en renovatie niet
tot het gewenste resultaat kan leiden.

Maasvallei bezit veel
monumenten die zijn
opgenomen op de
rijksmonumentenlijst
Monumenten Maasvallei bezit veel monumenten die zijn opgenomen op de
rijksmonumentenlijst. Wij gaan zorgvuldig om met dit erfgoed, zonder de bruikbaarheid ervan in gevaar te brengen. Omdat deze panden in de binnenstad liggen betekent dit vaak extra uitgaven om het onderhoud en de nodige aanpassingen verantwoord uit te voeren, maar bovendien veel aandacht, onderzoek en
overleg tijdens de voorbereiding.
Naast deze ‘rijksmonumenten’ heeft Maasvallei een aanzienlijk aantal gebouwen, die volgens ingewijden het waard zijn om als monument te worden be-
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5. Kwaliteit van de woondiensten

Maatwerk in wonen
voor elke doelgroep
Woonruimte in Maastricht Autonome ontwikkelingen, waarvan de meest
recente de economische crisis is, leiden ertoe dat de woningmarkt in Maastricht
steeds minder is te voorspellen. Eerder al leidde de bevolkingsafname tot stagnatie in de groei van het aantal woningen. Door het inzakken van de koopmarkt
zien we weer een hernieuwde aandacht voor huurwoningen, ook in de middeldure marktsegmenten.
Ook uit de cijfers van het Woningburo blijkt de wat ongewisse situatie. Na twee
achtereenvolgende jaren van een afnemende vraagdruk en een teruglopend
aantal ingeschreven woningzoekenden, zien we in het verslagjaar weer een stevige stijging van het aantal woningzoekenden: 21.505 eind 2008 tegen 19.782
een jaar eerder. De cijfers van het Woningburo zijn overigens moeilijk te gebruiken voor de vaststelling van de werkelijke vraag omdat een aanzienlijk deel van
de inschrijvingen nog steeds te beschouwen is als een “voorzorginschrijving”
voor het geval men (in een latere levensfase) wenst te verhuizen.
De verdeling van het aanbod aan woonruimte voor de doelgroep van beleid is
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Maastrichtse corporaties. De feitelijke verdeling van woningen wordt ingevuld via het Woningburo Maastricht,
waarin Maasvallei zowel bestuurlijk als in het beleidsteam is vertegenwoordigd.
In 2008 is het onderzoek afgerond dat in opdracht van de drie Maastrichtse corporaties en de gemeente is uitgevoerd naar omvang en samenstelling van de doelgroep
van beleid en naar de daaraan te koppelen noodzakelijke omvang van de kernvoorraad (woningen tot de aftoppingsgrens van € 535,- per maand). De resultaten en
bevindingen geven aan dat in Maastricht, gelet op de omvang van de doelgroep,
ruim voldoende goedkope en betaalbare woningen beschikbaar zijn. Voor meer
wordt verwezen naar de informatie hierover in het hoofdstuk Ontwikkelingen.

De verdeling van studentenkamers verloopt via het Kamerburo. Een belangrijke
organisatie voor Maasvallei omdat studentenkamers een substantieel deel vormen van ons bezit waarin het aantal mutaties altijd beduidend hoger is dan
bij appartementen en gezinswoningen. Maasvallei is vertegenwoordigd in het
bestuur van het Kamerburo.
Woonruimteverdeling De feitelijke toewijzing van zelfstandige woningen
van de corporaties in Maastricht gebeurt volgens een aanbodmodel, waarbij
woningzoekenden worden ingeschreven als woonwenskandidaat (ultimo 2008:
21.323).
De woningzoekende kan zich op eigen verzoeken ook laten inschrijven als urgent woningzoekende. Hiermee kan met voorrang (garantie binnen 1 jaar) een
woning worden verkregen. De keuze voor een specifieke woning is daarbij niet
mogelijk. Het aantal ingeschreven urgent woningzoekenden vertoont na een
eerdere daling in 2008 weer een lichte stijging (113 tegen 98 per ultimo 2007).
Van de vrijkomende woningen wordt een deel gereserveerd voor de huisvesting van speciale doelgroepen, waaronder de zogenoemde maatwerkregeling
waarvoor aan het einde van 2008 nog 69 kandidaten stonden ingeschreven.
In 2008 is de gemiddelde wachttijd voor woonwenskandidaten verder gestegen naar 6 jaar. De termijn waarbinnen urgent woningzoekenden gemiddeld
aan een woning worden geholpen is licht gestegen naar 5,6 maanden.
Onderstaande tabel geeft inzicht in het verloop van het aantal bij het Woningburo ingeschreven woningzoekenden in de afgelopen jaren.

Woningzoekenden per ultimo

Woonwenskandidaten
Urgenten
Maatwerkgroepen
Totaal

2005

2006

2007

2008

22119
127
68
_____
22314

20150
133
53
_____
20336

19633
98
51
_____
19782

21323
113
69
_____
21505
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Het aantal reacties op een via de krant aangeboden woning is in 2008 over heel
Maastricht genomen marginaal gestegen naar gemiddeld 56 reacties per aangeboden woning. Maasvallei scoort op dit onderdeel traditioneel hoog met een
nog steeds stijgend gemiddelde van 72 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 woningtoewijzingen
gegeven.

Woningtoewijzingen
Toewijzing naar hoofdgroepen

Maastricht totaal

Maasvallei

Woonwens
Urgent
Maatwerk
Overige (waaronder herstructurering)
Totaal

572
157
82
423
1234

46%
13%
7%
34%
100%

91
7
11
31
140

65%
5%
8%
22%
100%

Doorstromers
Starters
Totaal

485
749
1234

39%
61%
100%

45
95
140

32%
68%
100%

Primaire doelgroep
Secundaire en overige
Totaal

956
278
1234

77%
23%
100%

100
40
140

71%
29%
100%

Prestatieafspraken Jaarlijks worden voor de woningtoewijzing zowel op totaalniveau als per corporatie prestatieafspraken gemaakt. In onderstaand overzicht
wordt hierover de verantwoording gegeven.

Verantwoording Woningtoewijzingen
Via krant aan te bieden
Eigen inplaatsing/toekenning
Doorstromers
Toewijzing aan primaire doelgroep
Afscherming goedkope voorraad

Taakstelling
>=
<=
+/>=
>=

45%
15%
33%
61%
85%

Realisatie stedelijk

Realisatie Maasvallei

46%
13%
39%
77%
90%

65%
9%
32%
71%
91%

het meest aansprekende voorbeeld) hebben we besloten deze panden te verbouwen ten behoeve van de huisvesting van andere doelgroepen. Voor de verbouw van de studenteneenheden in Amby wordt verwezen naar het hoofdstuk:
Vastgoed ontwikkeling en beheer.
Ook voor enkele andere, buiten het centrum van Maastricht gelegen, studentenpanden overwegen we of een herbestemming zinvol is. Om een grotere
variëteit in het aanbod voor studenten te krijgen is in het verslagjaar een aanzet
gemaakt met de collectieve verhuur van studentenkamers aan de Universiteit
Maastricht. De universiteit meubileert de betreffende kamers en verhuurt deze
vervolgens aan buitenlandse masterstudenten.
Ouderen De dubbele vergrijzing en de ontgroening leiden ertoe dat steeds
meer senioren zijn aangewezen op woonruimte, die is aangepast aan hun leeftijd en lichamelijke beperkingen. Door de sterke vergrijzing van de bevolking is
ook de vraag naar specifieke ouderenhuisvesting met bijbehorende faciliteiten
in de buurten waar Maasvallei haar woningbezit heeft aanzienlijk.
Het aanbod van voor senioren geschikte woningen is nog steeds ontoereikend.
Maasvallei levert een actieve bijdrage aan het oplossen van het kwantitatieve
tekort door in ‘haar”’ buurten versneld seniorencomplexen toe te voegen. In het
verslagjaar zijn in Trichterveld 11 seniorenwoningen, in verschillende huurklassen, opgeleverd. In Amby is de bouw van een project met 20 seniorenwoningen
ver gevorderd en de bouw van nog eens 12 seniorenappartementen in een ver
gevorderd stadium van voorbereiding.
Wij willen iedereen zo zelfstandig mogelijk laten wonen, ongeacht de beperkingen die leeftijd of zorgvraag met zich meebrengen. Bij het toewijzen van de
nieuwbouwwoningen betrekken wij de nieuwe bewoners in een vroeg stadium
bij de verdere invulling van het woonconcept. De toekomstige huurders worden in de gelegenheid gesteld hun woning aan te passen en in te richten aan
hun individuele omstandigheden en wensen. Waar nodig ondersteunen en begeleiden wij hun indien in de woning aanpassingen moeten plaats vinden die
afgeleid zijn van hun specifieke lichamelijke beperkingen.

In gevallen waarin misstanden worden geconstateerd, wordt actief opgetreden.

Om de doorstroming in de verschillende buurten te bevorderen wordt bij die
toewijzing voorrang gegeven aan senioren uit de betreffende buurt. Hiermee
komen wij tegemoet aan de wens van senioren in hun eigen buurt te kunnen
blijven wonen met behoud van alle sociale contacten. De betrokkenheid van
deze huurders is dan ook zeer groot.

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.

Ook op andere wijzen wordt gezocht naar verruiming van en differentiatie in
het aanbod aan seniorenhuisvesting. Maasvallei kiest bewust voor die woonzorgcombinaties waarbij we bijdragen aan de integrale ontwikkeling van wonen, welzijn en zorg binnen de gemeente Maastricht. Wij leveren het vastgoed
en werken met onze partners nauw samen om een breed pakket aan dienstverlening voor onze huurders te kunnen bieden.

In het convenant worden afspraken gemaakt over het initiatief, het uitvoeren
van controles en gegevensuitwisseling. Met name de gegevensuitwisseling
vereist bijzondere aandacht omdat bij dit onderdeel privacygevoelige aspecten
aan de orde komen.

Studenten Maasvallei bezit voor alle studentencomplexen het KOMO-procescertificaat van de Stichting Samen Kwaliteit Waarborgen. Maasvallei levert een
goede kwaliteit studentenhuisvesting met een hoge mate van veiligheid. Bovendien stelt het SKW-certificaat voorwaarden op het gebied van leefbaarheid
in en om studentenpanden en een klantvriendelijke bedrijfsvoering.

Wij schenken bijzondere aandacht aan het creëren van faciliteiten, die bijdragen
aan het voorkomen en bestrijden van illegale bewoning en woonfraude. De op
enkele werkplekken beschikbare directe raadpleegfunctie in het GBA wordt verder geoptimaliseerd. De samenwerkingsafspraken met de gemeente Maastricht
worden op onderdelen structureel aangescherpt.

Inmiddels kunnen we constateren dat in Maastricht geen sprake meer is van
kwantitatieve kamernood. Ontwikkelingen als een lagere mutatiegraad en toenemende verhuurproblemen voor de minder populaire locaties bevestigen dit.
Om te voorkomen dat we geconfronteerd worden met structurele leegstand in
de minder populaire studentenpanden in de buitenwijken van de stad (Amby is

De vervanging van het Zorgcentrum Amby is daar een goed voorbeeld van. De
realisatie van het vervangende nieuwbouwproject gaat gepaard met een aanzienlijke vermindering van het aantal intramurale zorg- en verpleegeenheden
en een uitbreiding van het aantal zorgwoningen en woningen die onder de
categorie beschermd wonen vallen. De zorg wordt op maat geleverd in woningen
waar de senioren zelfstandig wonen. Alleen voor een beperkte groep senioren
waarvoor zelfstandig wonen niet meer is weggelegd, worden in het project nog
geclusterde verpleegeenheden gerealiseerd.

Geconstateerd wordt dat Maasvallei in het verslagjaar aan alle prestatieafspraken
heeft voldaan. Voor een meer uitgebreide verantwoording op het gebied van de
woonruimteverdeling wordt verwezen naar het jaarverslag van het Woningburo.
Fraudebestrijding Onrechtmatig gebruik en onrechtmatige doorverhuur zijn
verschijnselen, die het systeem van woningtoewijzing verstoren. Teneinde een
actieve bijdrage te kunnen leveren aan het bestrijden van woonfraude wordt
met belanghebbende partijen, zoals de gemeente Maastricht en de politie, een
beleid op het gebied van woonfraude ontwikkeld. In 2009 ondertekenen alle
partijen het convenant aanpak woonfraude.
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In het verslagjaar hebben we de samenwerking met de Verpleegkliniek De
Zeven Bronnen gecontinueerd. De bewoners van het nabijgelegen apparte-
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mentencomplex kunnen gebruik maken van de faciliteiten, die door verpleegkliniek worden geleverd.
In Malberg worden de woningen van het seniorencomplex Recessenplein na
mutatie via de Mosea Zorggroep verhuurd. De huurders zijn vervolgens verzekerd
van het aanbod van alle faciliteiten van zorg aan huis die de Mosea Zorggroep
levert.
Vanuit een gedeelde visie met de gemeente Maastricht en de collega-corporaties in
Maastricht besteden wij veel aandacht aan de combinatie van wonen, welzijn
en zorg. Om vraaggericht te kunnen inspelen op behoeften op dit vlak onderzoeken wij momenteel de mogelijkheden om te komen tot een samenwerkingsverband tussen de drie corporaties en het RIBW. Indien we erin slagen
een succesvolle samenwerking tot stand te brengen dan ontstaat een solide en
betrouwbare partner die op het gebied van wonen, welzijn en zorg het prettig
wonen voor haar klanten op een vraaggestuurde wijze regelt.
Een substantieel deel van ons nieuwbouwprogramma bestaat uit seniorenwoningen. Daarnaast is ons beleid erop gericht via gerichte verwerving van
nieuwbouwprojecten seniorenwoningen toe te voegen aan onze voorraad.
Mensen met lichamelijke beperkingen 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 2008 onverminderd voortgezet. Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning past Maasvallei in
samenwerking met de gemeente Maastricht en medische diensten woningen
aan voor bewoners die vanwege een geïndiceerde handicap een aangepaste
woning nodig hebben. Maasvallei verleent hierbij de technische en financiële
faciliteiten. Het kan gaan om kleine aanpassingen zoals het plaatsen van een
beugel of een verhoogde toiletpot tot het plaatsen van een traplift of het aanpassen van keuken, toilet en doucheruimte. In 2008 zijn 71 woningen aangepast. Daarmee was een bedrag gemoeid van € 157.773,-.

Maasvallei besteedt ook
de nodige aandacht
aan het huisvesten van
bijzondere doelgroepen
Ter voorkoming van kapitaalvernietiging bij aangepaste woningen worden
deze woningen bij mutatie gelabeld en met voorrang aan deze bijzondere
aandachtsgroep toegewezen. In die gevallen dat doorverhuren niet mogelijk is,
worden aanpassingen verwijderd en opnieuw gebruikt ten behoeve van ondersteuningsbehoevenden.
Wij hebben geconstateerd dat in de tweede helft van 2008 opgetreden stagnatie
bij de individuele verstrekkingen aan het eind van het verslagjaar voortvarend is
opgepakt. De achterstand die in de loop van 2008 is ontstaan is nagenoeg geheel
ingelopen.
Om de match van vraag en aanbod in kader van de WMO-verhuisindicatie te
optimaliseren zijn gemeente en corporaties overeengekomen dat in 2009 de
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volgende zaken opnieuw worden opgepakt:
• inzichtelijk maken van bestand aangepaste woningen en nieuw potentieel;
• het toewijzingsmodel wordt geëvalueerd;
• gezamenlijk analyseren verbeterpunten door corporaties en gemeenten.
Ook gaan de gemeente Maastricht en de corporaties in 2009 onderzoeken of kleine
woningaanpassingen direct door de corporaties gerealiseerd kunnen worden.
Woonwagenbewoners In het kader van de gewenste ombouw van het grote
woonwagencentrum ‘Vinkenslag’ tot een bedrijventerrein, ‘de Karosseer’, worden vrijkomende woningen overeenkomstig de voorwaarden voor herhuisvesting bij herstructureringswijken, met voorrang toegewezen aan woonwagenbewoners.
Overig maatwerk in woonruimteverdeling De huisvesting van bijzondere
doelgroepen verloopt zowel via de maatwerkregeling uit het woonruimteverdelingsbeleid als via aparte afspraken, die Maasvallei met de verschillende maatschappelijke instellingen heeft gemaakt. In de afspraken staat voor ons centraal
het passend huisvesten van de cliënten van deze instellingen.
Maasvallei heeft de volgende samenwerkingsverbanden gecontinueerd cq. gerealiseerd:
• begeleid wonen voor jeugdige asielzoekers in samenwerking met de Stichting
Xonar;
• verhuur van woningen aan asielzoekers, waarvan een aanzienlijk aandeel in
het kader van het generaal pardon;

Aantal woningen

1

2

3

4

5

6

• verhuur van woningen voor begeleid wonen van geestelijk gehandicapten
aan huize Maasveld en Stichting Radar (in 2008 is een nieuw project opgeleverd voor begeleid wonen 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 vrouwenopvang;
• huisvesten van mensen die moeten doorstromen vanuit tijdelijke 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 verblijven;
• in 2008 is de uitwerking ter hand genomen voor een eerste project in samenwerking met Villa Keizerskroon ten behoeve van begeleid groepswonen voor
dementerende ouderen.
Ultimo 2008 waren 54 woningen verhuurd aan bewoners uit verschillende bijzondere doelgroepen:

7

8

9

10

11 12 13 14

15 16 17 18

Doelgroep
Vrouwenopvang
Jeugdopvang
Maatschappelijk opvang
Begeleid wonen en gehandicapten
Asielzoekers

Huren
Huurverhoging De speelruimte die ons geboden wordt is zeer beperkt. Het
kabinetsbeleid om een inflatievolgend huurbeleid te volgen maakt het dan ook
moeilijk om een gedifferentieerd huurbeleid te hanteren, terwijl dit wel het
uitgangspunt van Maasvallei is. Het niet kunnen differentiëren heeft gevolgen
voor de prijs-kwaliteitverhouding van onze woningen. Doorstroming wordt niet
bevorderd en kan leiden tot stagnatie in de huurmarkt.
Per 1 juli 2008 hebben wij de landelijke richtlijnen gevolgd en een huurverhoging
van 1,6% doorgevoerd. Alleen bij mutaties maken wij nog gebruik van ons gedifferentieerd huurbeleid. Voor de bepaling van de nieuwe huur bij mutatie maakt
Maasvallei al jarenlang gebruik van een zelf ontwikkeld systeem van referentiehuren. Dit systeem voorziet in een genuanceerdere benadering van marktconformiteit en prijs-kwaliteitverhouding 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 alsnog een evenwichtige prijs-kwaliteitverhouding wordt bereikt.
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Bij de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli wordt enkel nog een afwijkend beleid
gevoerd voor nieuwbouwwoningen en woningen in herstructureringscomplexen, waarvoor een sloopbesluit is genomen.
Bezwaarschriften Wij hebben één bezwaarschrift ontvangen naar aanleiding
van het huuraanpassingsvoorstel van 1 juli 2008. Met de betreffende huurder is
– zonder tussenkomst van de huurcommissie - overeenstemming bereikt over
de in rekening te brengen huurprijs ingaande 1 juli 2008.
Daarnaast is een verzoek ontvangen voor het verhelpen van een onderhoudsgebrek binnen een termijn van zes weken. Het verzoek is in behandeling geweest
bij de huurcommissie. De huurcommissie heeft geen gebreken in de woning
waargenomen die een tijdelijke huurvermindering rechtvaardigen.
Aan huurders waarvan bekend was dat zij geen bezwaarschrift hebben ingediend tegen de voorgestelde huurverhoging maar bij wie is geconstateerd dat
zij de huurverhoging niet betaalden is, overeenkomstig de regelgeving, opnieuw een huuraanpassingsvoorstel gedaan. Geen van deze 38 huurders heeft

61

huizen is flink, dat scheelt. Ook voor de buurtbewoners die aanvankelijk moeite

rekening houden met de bewoners, zodat ze hun leven lang hier kunnen blijven

hadden met de hoogte van het pand.”

wonen. In Trichterveld hebben we voor het eerst op deze manier gebouwd, toekomstgericht voor senioren. Dit is het tweede project, schitterend. Hagerpoort

Schitterende locatie Pierre Bastiaens: “Inderdaad, zowel aan de voor- als ach-

wordt het derde.”

terkant kijken we uit op een mooie, groene ruimte. Het is werkelijk een schit-

Levenslang genieten
van nieuwbouw in Amby

terende locatie. Maar Lieske wilde aanvankelijk niet weg. Niet te ver weg van de

Bewoners beslissen mee Lerau Bastiaens: “We hebben jullie en andere

stad en de winkels.”

bewoners in vroeg stadium bij de afwerking betrokken van de badkamer en

Lerau Bastiaens: “Heeft u spijt?”

de keuken. Jullie hebben zelf gekozen

Lieske Bastiaens: “Nee, maar ik heb mijn

voor de inrichting van de keuken, de

vaste route naar bepaalde winkels, dat

materialen en kleuren, frontjes van

is traditie. Bijvoorbeeld de slager waar

kasten, het aanrechtblad en tegels.

ik al 28 jaar kom.”

Zijn er ook zaken tegenvallen in de

Amby, begin dit jaar. De bouw van twintig schitterende seniorenappartementen van Maasvallei aan de Eisenhoeve vordert gestaag. Pierre Bastiaens,

Lerau Bastiaens: “Dat vind ik heel

samenwerking?”

een van de toekomstige bewoners, kijkt bewonderend naar zijn nieuwe woning die bijna af is. “Sjoen hè, vindt u het ook zo mooi?”, vraagt hij aan de

begrijpelijk. Het gaat niet om dat

man die naast hem komt staan. De ander knikt bevestigend. Het is Henk Verheij, de architect. Vandaag ontmoeten ze elkaar weer, samen met project-

karbonaadje, het gaat om het contact

Pierre Bastiaens: “Ja. We mochten

leider Lerau Bastiaens van Maasvallei.

in de buurt. Dan vind ik Maastricht

er niet in voor de oplevering. Maar

toch een dorp. En hoe ervaren jullie

leveranciers van vloerbedekking, gor-

“Dit gebouw
overstijgt mijn
verwachtingen.
Echt sjoen.”

Pierre en zijn vrouw Lieske Bastiaens zijn inmiddels de trotse bewoners van de

En nu wonen we vlakbij. Dit gebouw overstijgt mijn verwachtingen. Echt sjoen.”

buren het in Eisenhoeve?”

Eisenhoeve, eind april waren ze de eersten die hun intrek namen in het complex

Henk Verheij: “Leuk om te horen. Meestal spreek ik de uiteindelijke gebruikers

Pierre Bastiaens: “De meesten komen

van Maasvallei. Architect Henk Verheij heeft het ontworpen, net als de tien

of bewoners niet. In het begin is dit project wel spannend geweest. Want het

uit Amby en ze zijn allemaal positief.

patiobungalows aan de overkant van de straat in Amby.

was een gevoelige locatie: er staat nu een relatief groot gebouw in een straat

Net als leveranciers van de vloer en

Lerau Bastiaens: “Vanuit de politiek kwam acht, negen jaar geleden de vraag of

met gewone woningen. En de gemeente had de eis dat onder het gebouw een

de gordijnen trouwens. Dan staan ze

we niets konden doen voor senioren in Amby. Toen zijn we begonnen met De

parkeergarage moest komen. Dat is een flinke kostenpost.”

te kijken van de galerij van drie meter

Witte Boerderij, die nu af is: luxe appartementen boven winkels. Met zorgcen-

Lerau Bastiaens: “De stichtingskosten zijn tienduizenden euro’s per gerealiseerde

breed, het uitzicht op de mooie tuin.

trum Hagerpoort starten we deze zomer en Eisenhoeve is net af. Een van de

parkeerplaats, die kun je niet verrekenen met de huur. Het is min of meer gelukt

Brede deuren, makkelijk met verhuizen.”

mooiste projecten waarbij ik betrokken ben.”

door de constructie: een half ondergrondse garage die natuurlijk geventileerd

Henk Verheij: “Dit is echt op de toekomst gericht, de woningen voldoen aan het

Pierre Bastiaens: “Ik had gehoord dat dit project eraan kwam en Maastricht doet

wordt. Zou die helemaal ondergronds zijn, dan heb je ventilatie nodig met alle

basispakket Woonkeur voor seniorenwoningen. Daarom zijn er bijvoorbeeld

Lerau Bastiaens: “Als we zorgcentrum Hagerpoort gaan bouwen, wordt het project

niet veel aan nieuwbouw voor senioren. We hebben 28 jaar aan de Koning Clo-

apparatuur en kosten van dien.”

automatische deuropeners, een draaicirkel van 1.50 meter voor een rolstoel en

in het kader van de veiligheid compleet afgesloten. Zonder identificatie, helm

visstraat gewoond. We kunnen gelukkig nog alles, maar de vraag is hoe het vol-

Henk Verheij: “Dit heeft als voordeel dat de appartementen op de begane grond

de mogelijkheid voor domotica.” Hij trekt een deur in de woonkamer open. “Kijk,

en veiligheidschoenen kom je er niet in. Er komen ook veiligheidsinstructies in

gend jaar is. Dus hebben we vorig jaar besloten ons huis te verkopen. Gelukkig

nét even een meter opgetild worden, waardoor de bewoners geen inkijk heb-

de grootste slaapkamer staat in verbinding met de huiskamer, voor als een van

vijf, zes talen. Laatst hadden we voor dit project Eisenhoeve een bouwvergade-

is dat snel gelukt. Amby hebben we leren kennen door onze vroegere buren die

ben. Er is zoveel groene ruimte omheen, ook dat was een voordeel in de besluit-

de partners ziek is.”

ring, toen zaten we daar verplicht met veiligheidsschoenen in zo’n keet. Veilig-

er al jaren wonen. We liepen altijd via de Heukel naar hen toe.

vorming. De 25 geparkeerde auto’s zie je niet staan en de afstand tot andere

Lerau Bastiaens: “Het is onderdeel van een pilot, waarbij we zoveel mogelijk

heid wordt steeds belangrijker.”
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dijnen, parket wilden graag komen
meten en rekenen zes weken levertijd.
Het ging niet. Heel streng.”
Henk Verheij: “Zo lang niet getekend
is voor de oplevering, is de aannemer
eigenaar en is hij verantwoordelijk
voor de veiligheid op de bouw. Ook

als u van een plank valt en gewond raakt, is hij verantwoordelijk.”
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Lang genieten Een andere zorg van het echtpaar Bastiaens bleek
snel verdwenen nadat ze de sleutel kregen in april. Pierre wijst naar de

Wie is wie

keuken: “We waren bang dat we weinig licht in de keuken zouden hebben, omdat de woonkamer tien meter lang is. Maar het is prachtig licht,
tot achter bij het aanrecht.”
Lerau Bastiaens: “Het is inderdaad een heel licht gebouw.”
Henk Verheij: “Door de noord-zuid oriëntatie van het gebouw heeft een
aantal appartementen na 11.00 uur geen zon meer heeft. Wat bijzonder
is, is dat we de galerij breed en diep gemaakt hebben met ‘gaten’ in de
vloeren van de bovenverdiepingen. Zo kun je nog een zitje aan de voorkant maken om de middag- en avondzon op te pikken.”

Lerau Bastiaens is projectleider Vastgoed bij Maasvallei. In de 26 jaar dat
hij hier werkt, was hij verantwoordelijk
voor circa 1300 nieuwbouwwoningen.
Naast nieuwbouw coördineert hij ook
(planmatig) onderhoud in bestaande
woningen.
Lerau vindt de Eisenhoeve een schitterend gebouw, dat aan alle eisen
voldoet om goed te kunnen wonen en
te genieten. In de toekomst hoopt
hij meer interessante projecten zoals Hagerpoort en Amby Centrum te
kunnen begeleiden.

Pierre Bastiaens: “En zelfs op de galerij kun je dus nat worden als het
regent.”
Lerau Bastiaens: “Ik hoop dat jullie nog lang hier mogen genieten.”

Henk Verheij is architect/eigenaar
van het Maastrichtse bureau Verheij
Architecten. Hij heeft onder meer de
twee
appartementencomplexen
ontworpen aan weerszijden van het
dorpsplein in Borgharen. Ook de
zeven woon/werkwoningen aan het
Remalunet op het Céramiqueterrein
in Maastricht zijn van zijn hand. Paradepaardje van Henk is het woonhuis
dat hij heeft gerealiseerd aan de
Begijnenstraat: een pand van vier
woonlagen met een lift.
Bijzonder aan dit pand is dat er een vier meter hoge doorgang in is
voor verkeer van en naar het verzorgingshuis dat erachter ligt. Het
ontwerp heeft hem een nominatie opgeleverd voor de Victor de
Stuersprijs 2002 van de gemeente Maastricht. Henk Verheij is daarnaast
actief in twee gemeentelijke welstandcommissies.

Pierre en Lieske Bastiaens hebben na 28 jaar hun koopwoning in
Maastricht verruild voor een luxe seniorenappartement aan de Eisenhoeve in Amby. Ze wonen hier sinds eind april van dit jaar. Het echtpaar is erg blij met de ruime indeling en luxe afwerking van hun
woning, de lichtinval en de prachtige ligging in het groen.
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5. Kwaliteit van de woondiensten
van de gelegenheid gebruik gemaakt de huurcommissie te verzoeken om een
uitspraak over de redelijkheid van het voorstel tot huurverhoging te doen.

ling via de belastingdienst. Door deze wijziging bestaat bij Maasvallei geen inzicht
meer in het totaal aantal huurders dat gebruik maakt van de regeling om voor
huurtoeslag in aanmerking te kunnen komen. Alleen huurders die gebruik maken
van de verrekening van de huurtoeslag met de huur zijn bij Maasvallei bekend.
Deze aantallen zijn opgenomen in onderstaand overzicht. Het gemiddeld toegekend bedrag aan huurtoeslag via Maasvallei steeg naar € 1.654,- op jaarbasis.

Huurtoeslag Eind 2008 ontvingen 877 huurders via Maasvallei huurtoeslag.
Dit aantal daalt nog steeds in vergelijking met voorgaande jaren. Onbekend is
in hoeverre deze daling een gevolg is van de wijziging van de huurtoeslagrege-

Mutaties
Aantal mutaties Zoals uit onderstaande tabel blijkt, is het totaal aantal mutaties in 2008 gedaald. De mutatiegraad bedraagt 13,8%. De meest opmerkelijke daling
zien we bij de studenteneenheden.

Mutaties
2005

2006

2007

2008

Aantal
% van het bezit

567
15,2

564
15,0

549
14,8

501
13,8

Verdeeld naar:
% voor eengezinswoningen
% voor overige
% voor studenteneenheden

6,3
11,1
39,9

6,0
10,2
42,4

5,5
9,9
42,4

4,3
13,2
28,7

Huurtoeslag

Aantal huurders met HT
Gemiddeld toegekende HT

2005

2006

2007

2008

1385
€ 1.477,-

1185
€ 1.413,-

966
€ 1.583,-

877
€ 1.654,-

Maasvallei beschikt voor haar huurders over een Huurtoeslag Informatie Punt (HIP).
Wij geven invulling aan de mogelijkheid van geclusterde betaling (Maasvallei int
de huurtoeslaggelden en verrekent middels huurvermindering).

Kredietbank en andere hulpverleningsinstanties. Wij proberen de daadwerkelijke
problemen op tafel te krijgen en treffen een passende regeling voor de schuldsanering. Vaak komt dat op gedeeltelijke kwijtschelding neer.

Huurachterstand Het strikte incassobeleid dat wij voeren werkt goed. Strikte
bewaking en begeleiding van huurders met een huurachterstand voorkomt dat
zij in problematische schuldsituaties terechtkomen. Wij doen veel om een huurachterstand te voorkomen. Helaas lukt dat niet altijd. Voor gevallen waarin zich
huurachterstanden (eventueel in combinatie met andere schulden) voordoen,
is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met gemeente Maastricht, de

In 2008 is in personele zin extra capaciteit vrijgemaakt om aan de incasso nog
meer aandacht te kunnen geven.
In het verslagjaar daalden zowel het aantal huurders met huurachterstand als het
bedrag ten opzichte van 2007 en bleef ruim onder het begrootte percentage
(1%).

Huurachterstanden per ultimo
Aantal
Achterstand
%

2005
Bedrag

246 € 137.280
0,84%

2006
Bedrag

Aantal

Aantal

262 € 164.140
0,98%

Ontruimingen De daling in de huurachterstand in 2008 is helaas niet te vertalen
in een daling van het aantal huurders waarvan de vordering in handen is gesteld
van de deurwaarder (41 in 2008 tegen 34 in 2007). Uiteindelijk is wel in minder
gevallen (4 in 2008, 6 in 2007 en 9 in 2006) overgegaan tot ontruiming. In het
verslagjaar vonden alle ontruimingen plaats vanwege huurachterstand. Ontruimingen vanwege overlast of onrechtmatige bewoning deden zich niet voor.
Deze constatering geeft een vertekend beeld over de stijgende hoeveelheid werk en
aandacht, die gemoeid is met het behandelen van en het bemiddelen in situaties
waarin overlast een rol speelt. In 2008 werden onverminderd veel uiteenlopende

2007
Bedrag

Aantal

204 € 127.091
0,75%

2008
Bedrag

201 € 122.293
0,72%

en serieuze overlastklachten genoteerd. Mede omdat de ernst en de hardnekkigheid van de problemen toeneemt, is regelmatig de hulp van onze advocaat
ingeroepen om uiteindelijk enkele zaken aan de kantonrechter voor te leggen.
Huurprijsopbouw woningbezit Nagenoeg het hele bezit van Maasvallei heeft
een huurprijs die binnen de grenzen van de huurtoeslagregeling valt. Hiermee is
het gros van onze woningen financieel bereikbaar voor de doelgroep van beleid.
In onderstaande tabel is af te lezen hoe onze woningvoorraad is onderverdeeld
per huurprijsklasse.

Aantal woningen/wooneenheden per huurprijsklasse per ultimo 2008
Type
Onzelfstandige studenteneenheden
Zelfstandige studenteneenheden
Grondgebonden woningen
Overige woningen

Totaal
In procenten
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Mutatiekosten Het beleid van Maasvallei is erop gericht om bij mutatie de
woning zodanig op te knappen dat ze voldoet aan de kwaliteitsnorm zoals deze
gedifferentieerd is vastgelegd in het strategisch voorraadbeheer. Deze normen
zijn ontleend aan de markt en het eigen kwaliteitskader dat in 2008 verder is
verfijnd.
Inherent aan de expliciete keuze voor kwaliteit is dat in relatief veel woningen
mutatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd, vaak met aanzienlijke kosten. In 2008
werden in 273 woningen mutatiewerkzaamheden uitgevoerd, waarbij de investeringen per woning incidenteel opliepen tot € 95.000,-.
Uitschieters bij de mutaties vinden we terug bij een aantal complexen. In het
complex Dr.Willemsstraat hebben 4 mutaties € 131.848,- gekost. Ook in 2007
waren hier 8 huurderwisselingen. We kunnen spreken van een complex met een
levendige verhuisbeweging.
Ook vallen de € 163.640,- aan uitgaven op voor 16 mutaties in de flats aan de
Burgemeester Kessensingel. In 2007 noteerden we hier 11 mutaties met totaal
€ 13.100,- aan kosten. In 1992 en 1993 zijn deze flatwoningen gerenoveerd en nu
weer toe aan een opknapbeurt. De bruine tegels met bloemmotief in deze woningen vinden geen aftrek meer bij nieuwe kandidaat huurders en worden daarom
bij mutatie vervangen. Omdat in het verleden al eens “tegel-over-tegel” is aangebracht ontkomen we nu niet aan het afkappen van het oude tegelwerk.
Dit zelfde is te vermelden voor de woningen van complex aan het Recessenplein.
In deze woningen, nu 20 jaar oud, worden de keukens, badkamers en toiletten
gerenoveerd bij mutatie. Zo zijn in 2008 totaal 6 woningen gemuteerd voor een
bedrag van € 54.223,- (ter vergelijk 2007: 7 mutaties voor € 27.245,-).

De appartementen van het Recessenplein staan momenteel volop in de belangstelling. Over het algemeen wonen er oudere mensen. Het gebouw is niet mee
gegroeid met de behoeften van deze groep huurders. Plannen om de noodzakelijke aanpassingen te realiseren zodat de woningen weer geschikt worden
als aanleunwoningen zijn in voorbereiding. Vooruitlopend hierop wordt de
binnenboel tijdens mutaties gemoderniseerd.
In het verslagjaar werd € 1.626.000,- geïnvesteerd in mutatiewoningen. Hiervan
is € 1.303.000,- geactiveerd als gevolg van aangebrachte verbeteringen en doorgevoerde huuraanpassingen.
Bij 73 mutaties heeft de vertrekkende huurder de woning zodanig achtergelaten
dat wij, ondanks het huurdersvriendelijk ZAV-beleid dat wij hanteren, kosten bij
de vertrekkende huurder in rekening hebben moeten brengen. Het bedrag dat
hiermee was gemoeid, bedroeg € 36.970,- hetgeen neerkomt op € 506,- per
woning.
Mutatieleegstand Het bezit van Maasvallei kent nauwelijks structurele leegstandsproblemen. In het verslagjaar hebben we andermaal moeten constateren
dat bij een aantal studenteneenheden een langere termijn benodigd was de
kamers opnieuw te verhuren.
De overige leegstand in het verslagjaar is grotendeels toe te schrijven aan de
forse onderhoudsingrepen bij mutatie van woningen, die op grond van de
gemaakte beleidskeuzes tijdrovend zijn. Per mutatie bedroeg in 2008 het
gemiddeld aantal dagen leegstand 11,9 dagen. Een aanzienlijke daling t.o.v.
2007 (15,1 dagen). De huurderving bedroeg in 2008 € 106.511,-.

Gegevens leegstand
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€ 442 tot € 535
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Gemiddeld aantal dagen
Totaal bedrag derving
Huurdervingpercentage

2005

2006

2007

2008

10,0
€ 102.294
0,70%

11,5
€ 94.839
0,63%

15,1
€104.180
0,68%

11,9
€ 106.511
0,70%

In bovenstaande cijfers is niet opgenomen de huurderving van de uit exploitatie genomen woningen. Denk hierbij aan leegstaande woningen die in het kader van
herstructurering worden gesloopt en leegstaande verkoopwoningen.
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Tevredenheid afhandeling reparatieverzoeken in procenten
Reactie
(Zeer) ontevreden
(Zeer) tevreden
Geen mening

2005

2006

2007

2008

6,3
91,1
2,6
--------100

11,8
83,8
4,4
--------100

10,8
88,0
1,2
--------100

11,9
85,7
2,4
--------100

We constateren dat de tevredenheid in 2008 bij de reparatieverzoeken licht is
gedaald ten opzichte van 2007. Organisatorische en personele ontwikkelingen
binnen de klantenservice zijn hieraan wellicht debet. Eind 2008 hebben wij
maatregelen getroffen om de tevredenheidscores verder te verbeteren.
Mutaties Uit de klantmetingen is gebleken dat de nieuwe huurders tevreden
tot zeer tevreden zijn over de mutatieprocedure bij bestaande woningen. Zowel
de procedure bij het afsluiten van de huurovereenkomst als het betrekken van
de woning scoren met een tevredenheidspercentage van 95,5% ruim boven
onze norm.
Algemene dienstverlening Om een beeld te krijgen van de algemene klanttevredenheid van onze huurders worden alle vertrekkende huurders bevraagd
over hun klanttevredenheid. De in 2008 ontvangen antwoorden leveren als
resultaat op dat weer ongeveer 98% aangaf tevreden tot zeer tevreden te zijn
over de dienstverlening van Maasvallei.
Deze cijfers beschouwen wij als een compliment voor zowel onze producten als
onze dienstverlening.

Recessenplein

Kluscheque Het is inmiddels alweer een aantal jaren geleden dat wij de kluscheque geïntroduceerd hebben. Huurders die 25 jaar huurder bij Maasvallei
zijn, ontvangen van ons een aardige attentie in de vorm van een kluscheque
ter waarde van € 200.-. De kluscheque bevat 10 coupons die de huurder kan
gebruiken voor het laten uitvoeren van klussen aan zijn woning.

Badkamer voor....

... en na

Afrekening waarborgsommen In de missie van Maasvallei, die begin 2008
opnieuw is vastgesteld, hebben we onder andere geformuleerd dat we een
maatschappijgedreven organisatie zijn die uitblinkt in slagvaardigheid en
dienstverlening. Vanuit onze missie hebben we eveneens geconcludeerd dat
Maasvallei zich ontwikkelt naar een omgevingsgerichte cultuur en zich richt
op een omgevingsbewuste positionering. Het hanteren van een waarborgsom
past hier niet meer in.

Keuken voor....

... en na

spelen de wijze waarop wij met vragen van de huurder omgaan en de manier
hoe wij ons opstellen in contacten met huurders een belangrijke rol bij de klanttevredenheid.
Het is onze doelstelling om in 2008 een tevredenheidspercentage te realiseren
van 90% of hoger.

In het verslagjaar is dan ook besloten geen waarborgsom meer te hanteren bij
het afsluiten van een huurovereenkomst. In één grote operatie zijn alle uitstaande waarborgsommen, inclusief de opgebouwde rente, terugbetaald.

Om op de hoogte te blijven van de beleving die bewoners hebben van de
kwaliteit van onze woningen en de dienstverlening vinden continu tevredenheidsmetingen plaats. Metingen vinden plaats van de klantprocessen die
betrekking hebben op reparatieverzoeken, mutaties van bestaande woningen
en de algemene dienstverlening.

Klanttevredenheid Een van de eerste vereisten om klanten tevreden te stellen is dat de woning en de woonomgeving passen bij de behoefte van de klant.
De woning en de omgeving moeten voldoen aan de verwachtingen van de
huurder. Woongenot is meer dan alleen een dak boven je hoofd. Daarnaast

Vooral bij het uitvoeren van het reparaties merkt de huurder in hoeverre Maasvallei haar streven naar kwaliteit inhoud geeft. Van belang zijn zowel de snelheid
waarmee op meldingen wordt gereageerd als de kwaliteit van de uitgevoerde
werkzaamheden. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt voldoen wij nagenoeg
aan onze norm van 90%.
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In 2008 werden 154 coupons ingewisseld. De kosten die hiermee gepaard gingen bedroegen € 4.443,-. Dit komt neer op gemiddeld € 28,85 per coupon hetgeen betekent dat de nominale waarde van de kluscheque met € 88,50 wordt
overschreden. De in de loop van de tijd verstrekte en nog niet ingewisselde
cheques vertegenwoordigen per ultimo 2008 nog een waarde van € 26.000,-.

voor energielevering tot stand gekomen voor huurders van Maasvallei;
• zorg aan huis: Mosae Zorggroep levert tegen gereduceerde tarieven zorg aan
bewoners van Trichterveld;
• keuzepakket bij keukenvervanging. Bij keukenvervangingen wordt de huurder een ruim pakket keuze mogelijkheden geboden (wand- en vloertegels,
kleur, extra kasten, varianten in grepen, aanrechtbladen en spoelbakken);
• kopen met korting bij Verfland;
• korting op de premie van de zorgverzekering VGZ;
• in een van onze monumentale panden is een vestzaktheater gevestigd. Huurders krijgen korting op de entreeprijzen;
• ‘Vast huren’ en ‘Zeker huren’. Voor het commerciële huursegment in Trichterveld zijn twee huurvarianten ontwikkeld die de huurder meer zekerheid
bieden over de ontwikkeling van zijn woonlasten;
• kopen met korting. Onder de condities van Koopgarant biedt Maasvallei een
deel van de nieuwe koopwoningen in Trichterveld aan met 20% korting op
de verkoopprijs.
Werken aan nieuwe producten en diensten Maasvallei tracht regelmatig
nieuwe producten en diensten te introduceren om de huurder zo veel als mogelijk woongenot en gebruiksvrijheid te bieden. Dit kunnen zelf ontwikkelde
diensten of service zijn. Ook kan Maasvallei hiervoor samenwerken met derden.
In het verslagjaar is een aanzet gegeven om voor huurders een uitgebreider
dienstenpakket te kunnen aanbieden via een apart daarvoor geoutilleerde organisatie. Vanuit deze organisatie worden woongerelateerde producten en diensten
aangeboden, ondersteund met zorg- en welzijnsdiensten. In 2009 vindt besluitvorming plaats over mogelijke participatie in de nieuwe organisatie.
Zorgproducten Met Stichting Vivre werken wij samen om zorgarrangementen
en zorgproducten aan onze huurders te leveren vanuit de Zorgcentra die gelegen
zijn in de buurten waar Maasvallei haar bezit heeft.

Dienstenpakket Veel activiteiten van Maasvallei zijn gericht op het verlenen
van diensten aan huurders. Bij het tekenen van de huurovereenkomst worden
de verschillende diensten actief onder de aandacht van de nieuwe huurder
gebracht.
In 2008 waren beschikbaar:
• verzekering tegen glasschade. Deelnamepercentage bedraagt 94%;
• ontstoppingsfonds. Deelnamepercentage bedraagt 93%;
• abonnement huurdersonderhoud. Huurders met een abonnement kopen tegen een maandelijkse vergoeding een deel van het klein dagelijks onderhoud
af. Deelnamepercentage bedraagt 71%;
• verzekeringspakket met de meest gangbare particuliere verzekeringen dat
met korting door de verzekeringsmaatschappij wordt aangeboden;
• verhuisservice: huurders kunnen aanhangwagens, verhuisdozen en ander
materieel tegen gereduceerde tarieven huren;
• aantrekkelijke energieprijs: met Energie:Direct is een aantrekkelijk aanbod
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LEEFBAARHEID EN
WONEN MET ZORG
Hoofdstuk 6

Ook Itteren heeft dringend behoefte aan versterking van de leefbaarheid. In het
verslagjaar hebben wij met de gemeente Maastricht en de buurtraad uitvoerig
van gedachten gewisseld over de leefbaarheid in het dorp. Uit de verkenning
van de behoeften is gebleken dat de basisschool onmisbaar is. Om deze exploitabel te houden moet het dorp een impuls krijgen en gezinnen aantrekken. Een gefaseerde uitbreiding van de woningvoorraad moet vooral gezocht
worden in grondgebonden woningen, liefst voor starters. Door het nieuw te
ontwikkelen plan in een brede context te plaatsen komt wellicht ruimte vrij om
in het centrum een ontmoetingsruimte te ontwikkelen. Te denken is aan voorzieningen ten behoeve van het verenigingsleven, winkelruimte en een gezondheidscentrum cq. zorgsteunpunt. Opmerkelijk is dat de buurtraad aangaf geen
prioriteit te stellen aan het realiseren van seniorenwoningen. De buurtraad was
van mening dat senioren in Itteren in het algemeen niet snel hun woning willen
verlaten en dat gezien de goede mantelzorg ook zelden nodig is. Als alsnog een
verhuizing noodzakelijk wordt, is een seniorenappartement veelal een gepasseerd station.

Woongenot wordt voor een
belangrijk deel bepaald
door een gevoel van
zekerheid

6. Leefbaarheid en wonen met zorg

Wensen vervullen
in de wijk

Omdat elke wijk een cyclus kent van opkomst en neergang is het essentieel
alert te blijven. Voor een aantal wijken zet langzamerhand een daling van de
waardering voor de wijk en de woningen in. Veroudering van de bebouwing,
veranderende marktomstandigheden en veranderende woonwensen kunnen
leiden tot instroom van minder welvarende huishoudens. Vervolgens komen
voorzieningen onder druk te staan en uiteindelijk ontstaat een negatieve spiraal
die doorbroken moet worden omdat de achterblijvers hier last van hebben.
In het verslagjaar hebben we besloten het strategisch voorraadbeleid dat uit
2005 dateert te actualiseren. Tevens hebben wij besloten voor de wijken, waar
ons bezit is gelegen wijkvisies op te stellen, waarbij leefbaarheid, veiligheid, zorg
en welzijn aan de orde komen.
Wij streven naar wijken met een divers woningaanbod en een evenwichtige
sociaal-economische samenstelling van de bevolking. Net zo belangrijk vinden
wij de sociaal-economische voorzieningen in de wijk en de kwaliteit van de
openbare ruimte in de wijk.

Leefbaarheid Prettig wonen is meer dan alleen een goede woning. Woonomgeving en voorzieningen spelen een net zo belangrijke rol. Maasvallei zet de
komende jaren in op het versterken van de leefbaarheid, veiligheid en sociale
cohesie.
In het verslagjaar hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen en een bijdrage geleverd aan een aangenaam woonklimaat in de buurten waar wij overwegend bezit hebben. In een aantal wijken versoberen de basisvoorzieningen
of verdwijnen zelfs helemaal. Wij hebben kunnen constateren welke impact het
verdwijnen van een bankfiliaal en supermarkt heeft op het dagelijks leven in een
wijk als Amby.
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Wij hebben in 2007 het project Witte Boerderij met 1.170 m2 winkelruimte gerealiseerd. Omdat de verhuur van de commerciële ruimten moeizaam verliep zijn deze
verkocht aan een commerciële partij die vervolgens de verhuur heeft overgenomen.
In 2008 is de bouw gestart van het project ‘Ambiance’ eerste fase. Deze fase
omvat de bouw van 31 appartementen en een supermarkt. Omdat de verkoopresultaten van de eerste fase tegenvielen achtte de projectontwikkelaar het niet
raadzaam een aanvang te maken met de bouw van de supermarkt en de appartementen. Omdat wij van oordeel waren dat verder uitstel van de bouw van de
supermarkt niet langer wenselijk was voor Amby hebben wij ons garant gesteld
voor de koop van maximaal 11 appartementen.
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Vanuit onze core-business zetten wij vooral in op een evenwichtige samenstelling
van het woningaanbod dat tot stand komt door een gevarieerd geheel van
goed onderhoud, renovatie, sloop en vervangende nieuwbouw en incidentele
aankoop van panden of projecten. In het reguliere onderhoud zijn forse investeringen begroot ten behoeve van extra kwaliteitsimpulsen aan woningen, woongebouwen en de directe woonomgeving.
Waar nodig dragen wij bij aan een samenhangend en voldoende breed pakket
aan sociaal-economische voorzieningen. De openbare ruimte blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente. Zonder de uitkomsten van het strategisch
voorraadbeleid en de wijkvisies te kennen realiseren wij ons dat de noodzakelijke
vernieuwingen aanzienlijke investeringen gaan vergen.
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Woningtoewijzing Onze aandacht voor de leefbaarheid in de wijken reikt
echter verder dan onze activiteiten op het gebied van vastgoedbeheer. Bij de
woningtoewijzing maken wij gebruik van het aanbodmodel. In het woonruimteverdelingssysteem kennen we de categorie urgenten die voorrang krijgen bij
de woningtoewijzing. Daarnaast wordt ten behoeve van woningzoekenden
met woonwensen met de woningen wekelijks geadverteerd. Wij houden rekening met de belangen van de zittende huurders uit de buurt en wegen hun
belangen af tegen die van de individuele woningzoekende. Waar dit wenselijk
is leveren wij maatwerk. Bij het toewijzen van woningen aan senioren geven wij
zo veel als mogelijk voorrang aan senioren uit de buurt.
Veiligheid Woongenot wordt voor een belangrijk deel bepaald door een gevoel van zekerheid en ‘thuis is veilig’. Waar bewoners aangeven dat zij zich om
welke reden dan ook onveilig voelen nemen wij maatregelen. In 2008 hebben
wij besloten in versneld tempo inbraakvertragende hang- en sluitwerk aan te
brengen in de woningen waar dit nog niet gebeurd is. Zowel bij onze nieuwbouw als bij mutatie in de bestaande bouw is het politiekeurmerk standaard.
Brandpaden en ‘achterommetjes’ zijn nagenoeg allemaal afgesloten en voorzien van verlichting. Om enge plekken te voorkomen worden struiken en hoge
beplanting teruggesnoeid. In onze aandacht voor de veiligheid in de buurt
neemt de vandalismebestrijding en het bestrijden van overlast die veroorzaakt
wordt door hangjongeren een bijzondere plaats in.
Leefbaarheidsmedewerkers Maasvallei levert een bijdrage aan de woonomgeving, het onderhoud groen en de schoonmaak van portieken en andere
gemeenschappelijke ruimten. Wij hebben 3 flat-/wijkbeheerders in dienst die
direct de fysieke toestand in en rond de gebouwen in de gaten houden en zorg
dragen voor noodzakelijke corrigerende acties.
In het verslagjaar heeft Maasvallei twee medewerkers leefbaarheid extra aangetrokken. De nieuwe medewerkers hebben als taak samen met de bewoners
de leefbaarheid in de buurten te verbeteren. Een belangrijke taak is het om
toezicht te houden en ter plekke hulp te bieden. Wij vinden het belangrijk dat
we weten wat er speelt in de buurt. Hierdoor kunnen we beter reageren op
signalen en waar nodig behulpzaam zijn cq. initiatieven nemen om knelpunten
op te lossen. De nieuwe aanpak heeft niet alleen als voordeel dat de leefbaarheid in de wijken verbetert: ook de relatie tussen de bewoners en Maasvallei
wordt verstevigd.
Door dagelijks in de wijk aanwezig te zijn kan alert gereageerd worden op overlastsituaties. Zo kan zwerfvuil en graffiti snel verwijderd worden of kan een extra
schilderbeurt in een entree op een eenvoudige manier geregeld worden.
Naast de fysieke aspecten investeren wij ook in lokale samenwerking. Wij nemen
deel aan de overleggen met de wijkteams in die wijken waar we bezit hebben
en participeren in overlegvormen van wijkgebonden organisaties. Met dergelijke activiteiten hoopt Maasvallei haar betrokkenheid met haar huurders en de
buurten waar zij wonen tot uitdrukking te brengen.
Bemiddeling bij overlastgevende huurders Wij reageren per definitie alert
op signalen van beginnende burenconflicten. Wanneer een overlastsituatie bij
ons gemeld wordt, wijzen wij in eerste instantie de mensen op hun eigen verantwoordelijkheid. Wij adviseren om te proberen de problemen in onderling
overleg op te lossen. Slagen partijen hier niet in dan bieden we hulp. Indien
wenselijk schakelen wij de wijkagent, gemeente of maatschappelijk werk in. Indien er sprake is van overlastsituaties waarbij geweld, drugs of alcohol in het
spel is, kan dit aanleiding zijn de bemiddeling direct bij een hulpverlenende instantie aan te melden.
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6. Leefbaarheid en wonen met zorg
Wij voeren een actief beleid ter bestrijding van overlast als gevolg van hennepteelt in woningen. Hierbij werken we nauw samen met politie, justitie en
gemeente. Partijen hebben een convenant hennepaanpak gesloten om meer
snelheid en succes bij juridische procedures te garanderen. Door de samenwerking wordt een duidelijk signaal naar de maatschappij afgegeven dat we deze
vorm van overlast met harde hand aanpakken. Indien nodig schromen we niet
over te gaan tot huurbeëindiging en huisuitzetting.
Buurtgericht samenwerken en het leefbaarheidsfonds Om het buurtgericht werken gemeentebreed te bevorderen zijn door de gemeente Maastricht
wijkteams ingesteld. Deze wijkteams zijn samengesteld uit buurtbewoners en/
of vertegenwoordigers van buurtkaders, buurtbeheerbedrijven, politie, Stichting
Trajekt en de corporaties. Zijn er specifieke omstandigheden in een wijk, dan zal
dat ook van invloed zijn op de samenstelling van het wijkteam. De werkwijze
van de wijkteams is erop gericht direct resultaat te behalen. De effecten zijn
zodoende direct in de buurten merkbaar.
In 2007 zijn op bestuurlijk niveau tussen de corporaties en de gemeente Maastricht afspraken gemaakt over de herverdeling van de middelen uit het leefbaarheidsfonds, te weten € 7.022.861
1. € 1.000.000 t.b.v de wijkaanpak Mariaberg;
2. € 1.000.000 t.b.v de wijkaanpak Pottenberg;
3. € 2.660.183 voor de overige niet GSB-buurten;
4. € 2.362.678 te reserveren voor aangegane verplichtingen.

Bovengenoemde middelen zijn per 1 januari 2009 overgeheveld naar de daarvoor bestemde reserveringen.
De onder 1 en 2 genoemde gelden zijn bestemd voor de financiering van activiteiten en programma’s die voorbereid en uitgevoerd worden in het kader van de
op te stellen Buurt Ontwikkelings Programma’s (BOP) in beide buurten. Concrete
afspraken worden gemaakt in de kerngroepen waar onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, corporaties en buurtplatform de BOP’s worden
voorbereid.
De bedragen onder 3 en 4 vallen onder de budgetverantwoordelijkheid van het
Bureau Buurtgericht Werken van de gemeente. De gelden zijn bedoeld voor
de financiering van activiteiten, projecten en programma’s die georganiseerd
worden in het kader van de afspraken die gemaakt worden tijdens de tweejaarlijkse buurtateliersessies en de daar opgestelde buurtagenda’s. Jaarlijks wordt
verantwoording afgelegd over de besteding van de gelden.
Beheer woningen sloopcomplexen De leefbaarheid in buurten waar woningen gesloopt worden, staat per definitie onder druk. Voor het beheer van lege
woningen heeft Maasvallei een overeenkomst gesloten met ‘Ad Hoc’.
De vrijkomende woningen worden via deze organisatie voor tijdelijke bewoning beschikbaar gesteld. Door deze tijdelijke bewoning wordt voorkomen dat
de woningen gekraakt worden en dragen de tijdelijke bewoners zorg voor een
representatieve staat van woning en woonomgeving.

Behoud van bestaande kwaliteiten Onze inzet om de leefbaarheid in buurten te behouden en te versterken richt zich ook op het behouden van bestaande
kwaliteiten. Wij besteden extra aandacht en geld aan het behoud en duurzaam
beheer van de vele monumentale panden die wij in ons bezit hebben.

Daarom steunt Maasvallei vooral projecten en organisaties die hieraan bijdragen.
Maasvallei heeft ervoor gekozen doelen te sponsoren die te maken hebben met
de (lokale) maatschappij, cultuur en sporten die voor iedereen bereikbaar zijn.

De vernieuwing van Trichterveld vergt eveneens extra energie en aanzienlijk
grotere investeringen dan te doen gebruikelijk is om de bestaande architectonische uitstraling te garanderen. In het hoofdstuk 4: Vastgoed ontwikkeling en
beheer is hierover al gerapporteerd.

Alle sponsoraanvragen worden getoetst aan een aantal criteria. Doelstelling is dat:
- Maasvallei geen activiteiten van politieke of religieuze groeperingen of activiteiten sponsort;
- Maasvallei activiteiten die een relatie hebben met haar werkterrein, zowel inhoudelijk en/of geografisch sponsort;
- Maasvallei activiteiten die een relatie hebben met de leefbaarheid en sociale
samenhang in buurten waar Maasvallei bezit heeft, sponsort;
- Maasvallei activiteiten die gericht zijn op de doelgroepen van beleid van
Maasvallei sponsort;

Voor Trichterveld is een beeldkwaliteitplan uitgewerkt dat als toetsingskader
voor de toekomst dienst doet. Om er zeker van te zijn dat de uitgangspunten
van het beeldkwaliteitplan worden nageleefd is besloten de woningen onder
appartementsrecht te verkopen. De VvE heeft als doelstelling het behouden van
het karakteristieke beeld van Trichterveld.
Sociale cohesie Kenmerkend voor Trichterveld is de sociale cohesie in de
buurt. Om de sociale cohesie te behouden zijn verschillende afspraken gemaakt.
De ‘oude’ Trichtervelders worden geheel vrij gelaten in hun keuze of ze willen
verhuizen of in hun oude bungalow willen blijven wonen. De bewoners hebben,
indien ze hebben aangeven te willen verhuizen voorrang bij de woningtoewijzing.
Om alle bewoners in de gelegenheid te stellen in hun vertrouwde omgeving te
kunnen blijven wonen, dragen wij zorg voor een evenwichtige samenstelling
van het woningaanbod met zowel huur- als koopwoningen.
Voor bewoners, die belangstelling hebben voor een koopwoning maar waarvoor deze financieel niet bereikbaar is, is een regeling van kopen met korting
(Koopgarant) geïntroduceerd. Met 20% korting is daarmee de financiële mogelijkheid voor het kopen van een nieuwe woning aanzienlijk vergroot.
Sponsoring In het verslagjaar hebben we ons sponsorbeleid opnieuw vastgesteld. Maasvallei heeft een sterke maatschappelijke functie. Maatschappelijke
verbondenheid is een van de kernwaarden van Maasvallei en vormt de basis
voor de beoordeling van de sponsoraanvragen. Centraal in het sponsorbeleid
staat de inzet voor vitale wijken en buurten waar het prettig wonen is.

Commerciële evenementen komen in principe niet in aanmerking voor sponsoring. In het verslagjaar hebben wij uitvoering van gedachten gewisseld met de
minister voor Wonen, Wijken en Integratie over de sponsoring van MVV. Wij zijn
dan ook verheugd dat de minister in zijn reactie de meerwaarde onderschrijft
van onze bijdrage aan MVV. Het stadion van MVV in Maastricht Noordoost, één
van de 40 Vogelaarwijken, draagt bij aan de sociale samenhang in de wijken. De
ligging in de directe nabijheid van de woonomgeving heeft zonder meer een
positief effect voor de belangstelling en betrokkenheid bij de sport en voetbal in
het bijzonder voor de jeugd in deze wijken. Daarnaast schenkt MVV bijzondere
aandacht aan de jeugd door haar gedegen begeleiding van jongeren in combinatie van schoolopleiding en sportbeoefening.
In de loop van 2009 pakken wij de draad op ten aanzien van de suggestie van de
minister om samen met de andere Maastrichtse corporaties en MVV gezamenlijk
op te trekken om succesvolle coalities te vormen met andere maatschappelijke
partners. Wij onderschrijven de insteek om voetbal, dat een grote invloed heeft
op de maatschappij, in te zetten voor een betere samenleving.
In 2008 is een financiële bijdrage verleend aan:

Organisatie/activiteit

Bedrag

Doel/reden

Samenwerkingsverband Ambyse Markt Evenementen
Argus buurtplatform
Stichting Futura
Heugems mannenkoor
Gemeente Maastricht
Stichting drugsinfo & preventie voor jongeren

€
€
€
€
€
€

zomerbraderie
cultuurevenement kunstbikken
speeltuin fort Willem
40-jarig jubileum
cultuurevenement Nacht van de Nacht
lespakket basisschool Amby

150,250,250,100,500,225,-

Afbouw Vinkenslag Het voormalige woonwagencentrum Vinkenslag is aangelegd in 1975. In ruim 25 jaar zijn er veel meer bewoners en bedrijven gekomen dan eigenlijk de bedoeling was. Eerst waren dat vooral sloopbedrijven, later kwamen de autohandelbedrijven. Het terrein raakte overvol en er was sprake
van een vervuilde en onveilige woonomgeving voor de bewoners.
Vanaf 2002 is de gemeente Maastricht bezig met de normalisatie en sanering.
Normalisatie betekent dat op de woonwagenlocatie dezelfde wetten en regels
gelden - en worden gehandhaafd - als in de rest van de stad (zoals bouw- en
milieuregelgeving). Maar het betekent ook dat bewoners dezelfde voorzieningen
krijgen aangeboden als andere inwoners van Maastricht.
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Maasvallei neemt een deel van de afbouw van het grote woonwagencentrum
‘Vinkenslag’ voor haar rekening. Als betrokkenen aangeven dat zij naar een woning wensen te verhuizen wordt hieraan voorrang gegeven. Daarnaast neemt
Maasvallei haar deel in het realiseren van nieuwe kleine woonwagenlocaties.
Verkoop woningen De verkoop van bestaande woningen is al jaren onderdeel van ons beleid. Desondanks is verkoop voor Maasvallei geen doel op zich
omdat nagenoeg alle wijken waar Maasvallei bezit heeft een evenwichtige
verdeling van koop- en huurwoningen kennen, zelfs voor het merendeel uit
koopwoningen bestaan. Verkoop van bestaand bezit om de leefbaarheid van
de betreffende wijken te bevorderen is dan ook, met als uitzondering Nazareth,
geen beleidsitem.
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6. Leefbaarheid en wonen met zorg
Per begin 2008 omvatte de verkoopportefeuille van Maasvallei nog 31 woningen.
Hiervan zijn in 2008 22 woningen verkocht.
In 2008 is de laatste, hiervoor in aanmerking komende woning in de flat Cuyleborg, verkocht. Met deze verkoop is het verkoopplan voor de Heeg afgerond.
In Caberg is een tweetal woningen vrij van huur gekomen. Voor deze woningen is, ondanks het regelmatig adverteren, nagenoeg geen belangstelling getoond. Een van beide woningen is alsnog verkocht nadat de prijs is bijgesteld.
De andere woning is, ondanks de prijscorrectie, niet verkocht en weer opnieuw
verhuurd.
Het bezit van Maasvallei in Nazareth is beperkt. In het verkoopplan van Maasvallei is de verkoop voorzien van 24 woningen in Nazareth. Hiervan waren per
1-1-2008 6 woningen verkocht. Vooruitlopend op de verdere uitwerking van
het buurtontwikkelingsplan Nazareth is met Woonpunt overleg gevoerd over
een mogelijke verkoop van de resterende woningen aan Woonpunt. De onderhandelingen zijn afgerond. De resterende 18 woningen aan de Kast Geysterenstraat e.o. zijn inmiddels verkocht aan Woonpunt. Aanvullend zijn eveneens aan
Woonpunt verkocht een drietal appartementen in het pand Meerssenerweg
192. Maasvallei heeft geen eigendom meer in Nazareth.
Met de gemeente is in het kader van de ondertunneling van de A-2 overleg
gevoerd over de verkoop van de flat Koningsplein. Per ultimo 2008 is de verkoopovereenkomst met de gemeente afgesloten. Zoals elders in dit verslag al
is vermeld, vindt levering van de woningen plaats voor 1 januari 2010. Derhalve
zijn de 92 woningen die het complex telt nog niet meegenomen in de aantallen
verkochte woningen.
Met de gemeente is het overleg opnieuw geopend over een mogelijke verkoop
van de vier voormalige dienstwoningen aan de Willem Alexanderweg aan de
gemeente Maastricht. Tot op heden heeft het overleg nog niet tot concrete
afspraken geleid.
Wonen en zorg Om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen zijn we actief op het brede veld van wonen, welzijn en zorg. Hierbij zoeken
wij bewust de samenwerking met anderen. Nieuwbouw realiseren we zo veel
als mogelijk levensloopbestendig. In de bestaande woningvoorraad realiseren
we woningaanpassingen en indien dit niet haalbaar is zoeken we samen met de
bewoners naar vervangende woonruimte.
Maar we schenken niet alleen aandacht aan senioren of mensen met een lichamelijke beperking. Onze aandacht gaat ook uit naar asielzoekers, dak- en thuislozen of mensen met een psychosociale problemen of een verslaving.
Begeleid wonen De vraag naar woonzorgvoorzieningen komt niet alleen van
een grote groep senioren. Ook verstandelijk gehandicapten 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
ontwikkelen.
Housing Accomodations De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
is een onderwerp dat om aparte aandacht vraagt. De overlast in het openbaar
leven als gevolg van verslavings- en psychiatrische problematiek of dak- en
thuisloosheid maakt het noodzakelijk dat corporaties afspraken maken met partijen die zorg en begeleiding bieden. In dat kader is in Maastricht een convenant
ondertekend ten behoeve van een gecoördineerde aanpak. Voor de corporaties
betekent dit dat voldoende woningen beschikbaar worden gesteld en dat een
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financiële bijdrage wordt geleverd in de kosten van het project Housing Accomodations. De coördinerende werkwijze en methodiek van Housing Accomodations is inmiddels beschikbaar voor instellingen uit de GGZ, Maatschappelijke
Opvang, Vrouwenopvang en de Verslavingszorg.
Meldpunt moeilijk plaatsbaren Maasvallei participeert in het Meldpunt
Moeilijk Plaatsbaren. Dit is een samenwerkingsverband van hulpverleningsinstellingen en corporaties dat zorg draagt voor de woonbegeleiding van mensen
die anders vanwege door hun veroorzaakte problemen of overlast, zouden worden
ontruimd en daardoor misschien dakloos zouden worden. De coördinatie van
het Meldpunt ligt bij de GGD.

Maasvallei biedt al sinds
vele jaren zelf
woongerelateerde diensten
aan bewoners aan

te doen. In De Zeven Bronnen wonen 180 mensen met een lichamelijke en/of
geestelijke beperking.
Maasvallei heeft de verbouwingskosten grotendeels gefinancierd en de ontmoetingsruimte voorzien van een nieuwe vloerafwerking, een nieuw keuken,
platte televisie en een internetaansluiting. Wij vinden het belangrijk dat bewoners een sfeervolle ruimte hebben, waar ze elkaar kunnen ontmoeten, een potje
kunnen kaarten, een cursus bloemschikken volgen of gewoon een praatje maken. Ook hechten wij veel waarde aan sociale integratie en daar willen we in
investeren.
Service en diensten Maasvallei biedt al sinds vele jaren zelf woongerelateerde
diensten aan bewoners aan. In het hoofdstuk 5. Kwaliteit in Woondiensten is
hiervan een opsomming opgenomen.
Huisvesting mensen met beperkingen Ten aanzien van de huisvesting van
deze doelgroep is eerder in dit verslag vermeld dat wij in het verslagjaar met
toepassing van de WMO woningen uit de bestaande voorraad hebben aangepast.
Wonen Welzijn Zorg In 2005 is door de Provincie Limburg, het Zorgkantoor
voor Zuid Limburg, de gemeenten, corporaties, zorgaanbieders, aanbieders van
welzijnsdiensten en vertegenwoordigers van zorgvragers in de regio Maastricht
en Mergelland, een convenant ondertekend in het kader van de Koploperspilot
Modernisering AWBZ.

Zwerfjongeren Met de Stichting Zwerfjongeren Limburg is in het verslagjaar
het project voor de huisvesting en ondersteuning van zwerfjongeren gecontinueerd. Jaarlijks evalueren wij het project en beoordelen we of uitbreiding van
het project tot de mogelijkheden behoort. Uit de evaluatie is gebleken dat uitbreiding van het project in de wacht wordt geplaatst.

In 2008 is door de gemeente en de corporaties verder uitvoering gegeven aan
de afspraken opgenomen in de uitvoeringsprogramma’s van het Koploperspilot
Zuid-Limburg en het Regionaal Uitvoeringsprogramma Wonen, Welzijn en Zorg
Maastricht en Mergelland. In 2008 zijn 81 zorgwoningen gerealiseerd (82% van
beoogde aantal van 99).

Woon-zorgcomplexen Maasvallei bezit een drietal complexen met aanleunwoningen waarin de zorg door een zorginstelling wordt verstrekt. Die woningen worden via deze zorginstellingen verhuurd aan bewoners die daarvoor
geïndiceerd zijn.

De Koploperspilot is inmiddels beëindigd, de in vorige jaren afgesproken intenties
en daarop gebaseerde programmering blijven voor de corporaties gehandhaafd.
Daarnaast is er in 2008 een convenant ‘persoonsgerichte aanpak multiproblematiek’ opgesteld.

In samenwerking met zorginstellingen wordt een concreet zorgaanbod (alarmering, maaltijd, activiteiten, zorghulp) of zorggarantiepakketten geboden aan
bewoners van complexen die in de buurt van het centrum liggen. Zowel met
Mosae Zorggroep als de Zorgorganisatie Vivre wordt overleg gevoerd om te
komen tot een uitbreiding naar meerdere complexen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (WMO) Sinds de WMO van kracht
is ontmoeten de corporaties en de gemeente Maastricht elkaar regelmatig. De
uitwerking van de WMO heeft in 2008 vertraging opgelopen vergeleken met
de beoogde beleidsdoelstellingen. Eind 2008 is een frisse doorstart gemaakt en
wordt constructief gewerkt aan een inhaalslag.

Het huidige Zorgcentrum Amby wordt vervangen door een nieuwe complex
waar wonen, welzijn en zorg zijn samengebracht. De uitwerking van de plannen
is inmiddels zo ver gevorderd dat in juni 2009 gestart wordt met de daadwerkelijk bouw van het nieuw complex.
Het complex zal straks nog slechts 30 plaatsen voor verpleging omvatten met
daarnaast 150 levensloopbestendige (sociale) huur- en koopwoningen voor
senioren. Het aanbod is zeer divers: van zelfstandige woningen tot beschermd
wonen. De ondersteunende zorg- welzijns- en gemaksdiensten worden geleverd vanuit hetzelfde gebouw. Met de zorgleverancier zijn inmiddels contracten
afgesloten.
In het verslagjaar is De Koffiepot, de ontmoetingsruimte bij de aanleunwoningen
van verpleeghuis De Zeven Bronnen opnieuw opengesteld. Dit tot grote vreugde van de bewoners. In de ontmoetingsruimte waren al zeer geruime tijd geen
activiteiten meer aangeboden: er was wel een fraaie ruimte maar er was niets
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BETROKKEN
HUURDERS
Hoofdstuk 7

7. Betrokken huurders

Praten en kansen
grijpen in de straat

Contacten Onze huurders zijn onze belangrijkste stakeholders: daar doen we
het voor. We zetten ons in om het woonplezier van onze huurders te vergroten.
Via individueel overleg met hen, hun huurdersorganisatie en de verschillende
ad hoc overlegvormen betrekken we hen bij ons beleid en beheer. Om aan de
wensen van de huurders tegemoet te kunnen komen is een goed contact van
groot belang. Op de eerste plaats betrekken wij onze huurders bij ons beleid
door ze goed te informeren. Maar er is uiteraard meer nodig voor een goede
communicatie. Daarom voeren wij over alle belangrijke onderwerpen periodiek
overleg met de overkoepelende huurdersvereniging: de HV Woonvallei.
Om onze dienstverlening klantgericht te laten verlopen hebben we in 2008 bijzondere aandacht geschonken aan de herinrichting van onze frontoffice-activiteiten bij de afdeling Wonen. De eerste klantencontacten, zowel telefonisch als
via de balie zijn ondergebracht bij de klantenservice. Hier komen de algemene
klantenvragen en reparatieverzoeken binnen. De klantenservice tracht alle vragen
en verzoeken zo snel mogelijk en zonder tussenkomst van collega’s af te wikkelen.
De klantcontacten worden vastgelegd in het Klanten Informatie Systeem (KIS).
De klantenservice is ook belast met de bewaking van de snelheid van afhandeling en de kwaliteit van de dienstverlening bij de reparatieverzoeken. De after
sales activiteiten op dit vlak zijn bij de klantenservice ondergebracht. Wij zijn
inmiddels gestart met het opnieuw beschrijven van de primaire processen bij
de afdeling Wonen, waar de klantenservice deel van uit maakt. Ofschoon nog
niet alles vlekkeloos verloopt hebben we er alle vertrouwen in dat we in de loop
van 2009 behoorlijke vooruitgang kunnen boeken. Met behulp van de klanttevredenheidsmetingen, die we ook in 2009 blijven uitvoeren, kunnen we onze
vorderingen op de voet volgen.
Informeren Onze bewoners worden periodiek geïnformeerd over actuele onderwerpen en zaken die voor hun van belang zijn. Drie keer per jaar verschijnt
ons bewonersblad: de Woonwijzer. Daarnaast bieden wij informatie aan via
aparte productfolders over diensten die bij ons kunnen worden afgenomen
(abonnement huurdersonderhoud, verzekeringen) of het beleid dat we voeren
(ZAV-beleid incl. een groot aantal kluswijzers).
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Elke nieuwe huurder ontvangt bij het afsluiten van zijn huurcontract een uitgebreide documentatiemap waarin alle voor hem relevante informatie is opgenomen.
Verder vinden de huurders veel informatie op onze website. Op de website staat
ook ons woningaanbod.
Huurdersvereniging Woonvallei De relatie tussen Maasvallei en de HV
Woonvallei is geformaliseerd in de samenwerkingsovereenkomst die dateert uit
2003. In de samenwerkingsovereenkomst is aangegeven over welke onderwerpen met de HV Woonvallei resp. de bewonersoverlegcommissies overleg wordt
gevoerd.
Deze afspraken vormen de basis voor de samenwerking. Wij constateren dat
Maasvallei en de HV Woonvallei een goede verstandhouding hebben. Dit heeft
met name te maken met de open wijze waarop wij met elkaar omgaan. Het
reguliere overleg met de huurdersorganisatie vindt op verschillende niveaus
plaats.
De HV Woonvallei kan een bindende voordracht doen voor de benoeming van
twee leden van de Raad van Commissarissen. In het verslagjaar heeft de huurdersorganisatie een voordracht gedaan voor de benoeming van een nieuw lid
van de Raad van Commissarissen. De benoeming heeft in overeenstemming
met de voordracht plaatsgevonden.
De HV Woonvallei kan eveneens een bindende voordracht doen voor de benoeming van een lid van de klachtencommissie. In 2008 is dit eveneens gebeurd.
Een keer per jaar heeft de HV Woonvallei overleg met de leden van de Raad van
Commissarissen, die op voordracht van de huurdersorganisatie zijn benoemd.
Tevens heeft de directeur-bestuurder periodiek overleg met de huurdersorganisatie. Beide overlegvormen zijn bedoeld om van gedachten te wisselen over de
algemene gang van zaken binnen Maasvallei en over recente maatschappelijke
ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het beleid.
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Daarnaast heeft de manager Wonen en de manager Strategie en Beleid periodiek
overleg met vertegenwoordigers van de HV Woonvallei. De communicatie met
de HV Woonvallei heeft hierdoor een hogere frequentie dan in de samenwerkingsovereenkomst is overeengekomen.
In de samenwerkingsovereenkomst is de financiële ondersteuning geregeld. De
bijdrage is verhoogd met 1,8% en conform afspraak vastgesteld op € 20.606,-.
Per 31 december 2008 waren 737 huurders lid van de HV Woonvallei. Op 31 december
2007 bedroeg dit aantal 739. Na een gestage daling in de voorbije jaren hebben
we in 2007 weer een lichte stijging van het aantal leden geconstateerd. In 2008
heeft de stijging zich gestabiliseerd. Dit is opmerkelijk omdat het aantal voor
verhuur beschikbare woningen als gevolg van de verkoop en herstructureringsplannen daalt.
In 2008 hebben we overlegd over de volgende onderwerpen:
- een huurverhoging van 1,6% te realiseren. Het voorstel is akkoord;
- de jaarstukken 2007, de begroting 2008 en het activiteitenplan 2008 van de
HV Woonvallei;.
- het jaarverslag 2007 van Maasvallei;
- de financiële meerjarenbegroting 2008, de onderhoudsbegroting 2008 en
het activiteitenplan 2008 van Maasvallei;
- de rol van de BOC Trichterveld bij het ontwikkelen van het buurtontwikke-
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lingsplan Trichterveld;
- het ontwikkelen van de bestuurlijke kwaliteiten bij de HV Woonvallei. Hiertoe
zijn contacten gelegd met Atana. Onderzocht wordt op welke wijze zittende
bestuursleden getraind kunnen worden en/of nieuwe bestuursleden gerekruteerd kunnen worden voor de HV Woonvallei;
- het rapport over de “ijzeren voorraad”. Het rapport geeft antwoord op de
vraag hoe groot de omvang van de primaire doelgroep daadwerkelijk is en
hoeveel woningen noodzakelijk zijn om deze doelgroep te huisvesten;
- de notities over de stedelijke programmering waarin uitvoerig wordt ingegaan op de programmering voor het wonen in Maastricht in de komende
jaren;
- het aangepast “sociaal plan” voor 2008, incl. de financiële tegemoetkoming
voor huurders;
- de prestatieafspraken met de gemeente Maastricht voor 2008 ev. jaren;
- wijze waarop de afrekening servicekosten plaats vindt;
- onderwerpen die aan het klantenpanel kunnen worden voorgelegd;
- afschaffen waarborgsommen per 1 september ’08 en de restitutie van de
waarborgsommen;
- risico-inventarisatie brandoverslag bij woningen met platte daken en waar
nodig het aanbrengen van rookmelders;
- de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de flat Koningsplein in relatie
tot de A2;
- de verhuur van gemeubileerde kamers aan buitenlandse studenten;
- het aanpassen van het programma inbraakwering;
- de verbouwing van het kantoor van de HV Woonvallei om de privacy van
bezoekers te verbeteren;
- verschillende onderwerpen die door individuele huurders via de HV zijn aangekaart;
- het toetsen van de samenwerkingsovereenkomst aan de nieuwe overlegwet
die 1 januari ’09 in werking treedt;
- de personele ontwikkelingen bij Maasvallei, in bijzonder de inzet van de twee
medewerkers leefbaarheid en het aantrekken van een nieuwe teamleider
klantenservice;
- het concept ondernemingsplan 2009 - 2013;
- het concept activiteitenplan 2009;
- het concept structuurvisie Heer en Scharn;
- de vacature in de Raad van Commissarissen die is ontstaan na het afscheid
van dhr. Wevers. De HV Woonvallei heeft gesproken met een nieuwe kandidaat. De kandidaat is voorgedragen;
- voordracht nieuw lid van de klachtencommissie;
Bewonersoverlegcommissies (BOC’s) De BOC’s zijn het aanspreekpunt voor
zaken die op complexniveau spelen. Aan de orde komen onderhoudswerkzaamheden in het complex en zaken die in de woonomgeving actueel zijn. Helaas is
de belangstelling onder bewoners nog steeds gering om zitting te nemen in een
BOC. Wellicht dat het wervend optreden van onze medewerksters leefbaarheid
in 2009 vruchten afwerpt en we een aantal nieuwe BOC’s in 2009 mogen verwelkomen. Binnen het totale bezit zijn slechts een zestal BOC’s actief.
In onze herstructureringsprojecten worden aparte informatiebijeenkomsten
belegd en worden de bewoners individueel benaderd en zo nodig begeleid.
Afhankelijk van de aard en omvang van het project wordt maatwerk geleverd.
Klantenpanels Normaliter zouden wij in 2008 weer een aantal klantenpanels
hebben georganiseerd. Omdat in 2008 relatief veel tijd besteed is aan het overleg met een groot aantal stakeholders is de organisatie van de klantenpanels
doorgeschoven naar 2009. Deze beslissing is alleszins te rechtvaardigen omdat
hun inbreng mede de basis heeft gevormd voor de nieuwe koers die we in 2008
zijn ingeslagen.
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Begin 2009 organiseren wij een theatervoorstelling met de titel “Maasvallei komt
uit de kast” waarbij wij onze stakeholders gaan vragen naar hun mening over het
nieuwe gezicht van Maasvallei.
In 2007 hebben wij melding gedaan van het onderzoek onder alle Maastrichtse
studenten om inzicht te krijgen over de mate van tevredenheid van studenten
over hun huisvesting. Daarnaast worden met behulp van de resultaten van het
onderzoek de woonwensen van studenten in kaart gebracht. Begin 2008 zijn de
onderzoeksresultaten verschenen.

Een klacht is in behandeling genomen. Het betrof een klacht die betrekking had
op de overlast die klager heeft ervaren bij de renovatie van de keuken, douche
en wc-ruimte en het vervangen van de cv-ketel. De klachtencommissie heeft
de klacht gegrond verkaard. Het advies van de klachtencommissie is overgenomen.

De overgrote meerderheid is (zeer) tevreden over de huidige woonsituatie.
Wanneer wordt gekeken naar de afzonderlijke aspecten blijkt dat de respondenten vooral tevreden zijn over de bereikbaarheid van het centrum en de onderwijsinstelling, de grootte van de kamer, de voorzieningen van de omgeving
en het aantal huisgenoten. Over de inbraakveiligheid en de geluidsisolatie zijn
ze minder tevreden.
Respondenten die een woonruimte huren via een woningcorporatie zijn over
het algemeen meer tevreden over zowel hun woonsituatie in zijn totaliteit als
over de verschillende aspecten van de woonsituatie. Een uitzondering hierop
is de sfeer in huis. Hierover zijn respondenten die op een andere manier een
woonruimte huren meer tevreden.
Klachtencommissie Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat geldt
ook voor ons. Klachten over onze dienstverlening kunnen worden ingediend
bij de klachtencommissie, die een gekwalificeerd advies uitbrengt aan de directeur/bestuurder.
De samenstelling van de klachtencommissie is ten opzichte van het vorig jaar
gewijzigd. Op voordracht van de HV Woonvallei is als nieuw lid benoemd dhr.
J. Vroemen.
In 2008 hebben wij zeven klachten van bewoners ontvangen. Het werkapparaat
is in de gelegenheid gesteld een oplossing te vinden waarmee klagers konden
instemmen. Voor zes klachten heeft het werkapparaat in overleg met de klager
een adequate oplossing kunnen vinden. Deze klachten hadden betrekking op:
- afrekening servicekosten;
- een meningsverschil over de erfafscheiding;
- het niet tijdig herstellen van de algemene verlichting;
- ten onrechte in rekening brengen van kosten voor het herstellen van het
voordeurslot;
- tweetal klachten over geluidsoverlast van de buren.

De samenstelling en het aftreedrooster van de klachtencommissie ziet er als volgt uit:
Op voordracht van de Raad van Commissarissen:
De heer P. Moors
De heer A. Cikikyan

aftredend eind 2008
aftredend eind 2008 (plaatsvervanger)

Op voordracht van het werkapparaat (OR):
De heer H. van den Berg
De heer L. Meijers

aftredend eind 2011
aftredend eind 2011 (plaatsvervanger)

De op voordracht van de HV:
De heer J. Vroemen
De heer J. Schefer

aftredend eind 2009
aftredend eind 2009 (plaatsvervanger)
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rijk. Maar er is nog geen complex in mijn rayon waar mensen samen tot iets

dat de wijkbewoners met elkaar verbindt. Ik hoor het graag.”

komen, met wie ik kan praten over zaken die misschien niet goed gaan, of mis-

Loen Schroeders: “En Jos, je zegt dat de winkels hier belangrijk zijn. Natuurlijk,

schien juist wel. Als ik nu een klacht krijg, kan ik moeilijk inschatten: is die van één

dat is ook zo. Het is wel verrekte spannend, want die winkeliers moeten er kei-

persoon of van het hele complex? Hoor ik van een bewonerscommissie, dan kan

hard voor werken om het hoofd boven water te houden. Mensen vinden voor-

ik dat beter inschatten. En als je een vraag hebt, kun je me altijd bellen. Dan krijg

zieningen in hun buurt belangrijk. Maar ze kopen er kennelijk niks.”

je direct antwoord, voordat de buurt gaat speculeren.

Er is maar één hoofdrolspeler: de wijkbewoner

Ik zie het liever positief: wat zou er nodig zijn in Heer?”

Een terugkerend item bij discussies over leefbaarheid: mensen wijzen gemakkelijk naar de gemeente en in dit geval Maasvallei als het gaat om prettig wonen in

Samen leefbaarheid organiseren Jos Houben: “Er is behoefte aan een

de wijk en voorzieningen. Daarnaast is iedereen natuurlijk zelf verantwoordelijk

impuls die de buurt kan opkrikken.

voor leefbaarheid.

Bijvoorbeeld woningen voor starters en

Dat hangt nauw samen met veiligheid,

senioren en woningen in het duurdere

merkte Loen Schroeders. Hij deed

Maasvallei wil graag weten wat er speelt in de buurten waar onze huurders wonen. Daarom gaan onze medewerkers leefbaarheid Ingrid Hanssen en

huursegment. Er zijn hier veel winkels,

inspiratie op in Engeland, bij het suc-

Shirley Augustin letterlijk de wijk in. Wat vinden bewoners de sterke en zwakke punten in hun leefomgeving? Shirley Augustin strijkt neer in Heer. Ze

verenigingen, sportclubs, daar zijn

cesvolle project Save our Neighbour-

praat met buurtbewoner Jos Houben en Loen Schroeders van de gemeente. Een aftrap voor het bewonerspanel dat Maasvallei hier organiseert.

mensen blij mee. Maar Heer is Heer

hood-project. “Als de buurt schoon,

niet meer. Ik weet niet meer wie naast

heel en veilig is, heb je het goed voor

me woont.”

mekaar. Wat ik in Engeland geleerd

Shirley Augustin: “Een half jaar lang heb ik de leefbaarheid in Heer geïnven-

ervaren. Ze vertelden me dat de huizen weliswaar niet picobello zijn, maar dat

Shirley Augustin: “Dat lijkt me inherent

tariseerd: wonen mensen hier schoon, veilig, in het groen? Nu zijn we bezig

ze niet weg willen omdat ze er heel prettig wonen. Het is een open bijeenkomst

aan het tijdsbeeld.”

beleid te formuleren voor leefbaarheid en bewonersparticipatie. Sociale cohesie

geweest en er is nog geen besluit genomen. Onze woonconsulent gaat nog

Loen Schroeders: “Volgens mij praatte

is daarbij heel belangrijk, daar wil ik echt op inzetten.”

met elk huishouden praten.”

je vroeger ook niet met iedereen. We

Jos Houben knikt: “Dat is belangrijk want de wijk is veranderd. Ik ben in dit huis

Jos Houben: “Waarom weet ik dat niet? Wij beogen de ogen en oren van de wijk

moeten het verleden niet romantise-

geboren en mijn ouders hebben het voor 13.000 gulden gekocht in 1970. Vanaf

te zijn.”

ren. Het heeft ook te maken met bele-

dat jaar is Heer is geen zelfstandige gemeente meer maar een wijk van Maastricht.

“Ik hoop dat het klantenpanel in Heer dit najaar
positieve reacties oplevert
van mensen die willen
meedenken en meewerken”

ving: wat houdt mensen in hun buurt

heb, is om minder uit te gaan van
onze eigen agenda, maar de agenda
laten bepalen door de wijk. Als graffiti
of hondenpoep stoort, dan maken we
daar afspraken over en we leggen de
verantwoordelijkheid ook in de buurt.
Je zet beroepskrachten in waar het

Heer was aantrekkelijk maar sindsdien ligt het stil qua infrastructuur. Veel na-

Positief en open Loen Schroeders: “Ik vind dit heel positief, correct en open van

bezig, voelen ze zich prettig? Het gaat op zich goed met deze buurt, dat haal

echt nodig is en investeert daar bijvoorbeeld in contact met de wijkagent.”

oorlogse noodwoningen in Oud-Heer zijn nu klein en ongerieflijk maar daar heeft

Maasvallei: hoe ervaart u het, wat zijn uw wensen. Er is in dit geval geen relatie

je ook uit de laatste buurtonderzoeken, maar er zijn natuurlijk wel een aantal

Jos Houben: “Deze buurt kent de wijkagent helemaal niet. Ze willen hem langs

Maasvallei nauwelijks iets aan gedaan. De bewoners van de trapjeswoningen aan

met het buurtplatform en ook wij zijn in eerste instantie geen partij. Een cor-

problemen die we samen moeten oppakken. Een goed voorbeeld van beleving

zien fietsen.”

het Sint Petrus Bandenplein hebben nu een brief gekregen van Maasvallei met het

poratie kan zelfstandig besluiten nemen, net zoals de gemeenteraad. Je geeft

is de kermisdiscussie: de buurtkermissen lopen in bijna alle buurten voor geen

Loen Schroeders: “Waarom? Als ze hem nodig hebben, moeten ze hem weten

bericht dat de huizen gesloopt worden. En die aan de Bronweg ook.”

bewoners wel de kans om hun mening te organiseren. Dat recht heb je, dat

meter. Mensen bezoeken ze niet en geven er geen geld uit. Tegelijkertijd zeggen

te vinden. Dát is belangrijk. Is hij er als je hem nodig hebt? Regelt hij dat op een

Shirley Augustin: “Aan de Bronweg staan scheve woningen, waarvan het niet

vinden gemeenten en corporaties belangrijk en dat faciliteren we.”

ze wel dat ze de kermissen willen behouden, omdat ze goed zijn voor de sociale

goede manier met zijn collega’s?”

mogelijk is de fundering recht te zetten. Dus sloop is een optie. Daarom heb ik

Shirley Augustin: “Ik vind het zo jammer dat mensen zich vaak pas organiseren

binding in de buurt.”

Jos Houben: “Mensen willen contact, een praatje maken.”

laatst een bewonersavond georganiseerd om te peilen of bewoners klachten

als iets niet goed gaat in hun ogen. Ik vind bewonersparticipatie heel belang-

Shirley Augustin: “We zouden ook samen een evenement kunnen organiseren,

Shirley Augustin: “Ik kom ook elke dag in de wijk maar lang niet iedereen ziet me
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of kent me. En als ik hier 40 uur in de week ben, of de wijkagent, vragen
ze zich af of we niks beters te doen hebben.”

Wie is wie

Loen Schroeders: “Wat wij moeten leren, is dat we goed bereikbaar
moeten zijn. Volgens mij hebben we het redelijk goed voor mekaar
als het gaat om leefbaarheid in Maastricht. Er wordt samen met de
buurt gewerkt aan problemen, er wordt goed geluisterd naar buurten,
gemeente, politie en corporaties doen dat samen. Natuurlijk lukt niet
alles. Dat is nauwelijks te voorkomen, maar dan is het juist zaak dat we in
gezamenlijke verantwoordelijkheid de koppen bij elkaar steken.”
Jos Houben: “Dat herken ik van het Buurtplatform, ik hoop dat het sterker
en groter wordt.”

Shirley Augustin is medewerker leefbaarheid bij Maasvallei. Ze vindt het
belangrijk om te weten hoe bewoners denken over hun woning en
leefomgeving. Daarom overlegt ze
graag met hen en met organisaties
als de gemeente, politie en welzijnswerk. Ze houdt ook toezicht. Op die
manier kan Shirley in samenspraak
met huurders werken aan projecten
die de leefbaarheid verbeteren. De
medewerkers leefbaarheid wensen
een open relatie met de huurders,
zodat we samen met hen het KWH-participatielabel kunnen behalen.
Het KWH-keurmerk is een instrument om de kwaliteit van bewonersparticipatie te meten.

Mooie wijk vol kansen Loen Schroeders: “Zie het als een kans: kijk of
je die motor aan de gang kunt krijgen.”
Shirley Augustin knikt: “Ik heb er ook last van dat er geen bewonerscommissie is. Ik hoop dat het klantenpanel in Heer dit najaar positieve
reacties oplevert van mensen die willen meedenken en meewerken.”
Loen Schroeders haakt in: “Jos, jij bent af en toe een lastige partner voor
ons, maar je bent wel onze praatpaal in de wijk. En je zegt: de gemeente,
politie en de woningcorporatie zijn de hoofdrolspelers. Volgens mij is er
maar één, en dat ben je zelf: de wijkbewoner. Wij zijn aangesteld zodat
de stad blijft draaien en buurtbewoners te faciliteren. Er zijn ongeloof-

Jos Houben is geboren en getogen in
Heer. Sinds vijf jaar is hij actief in het
Buurtplatform Heer, waarvan hij nu
ook voorzitter is. Zijn standpunt: Heer
heeft veel te bieden en verdient meer.
Om die reden praat hij graag over
wijkontwikkeling met medewerkers
van Maasvallei en de gemeente. Buurtgenoten die zich verantwoordelijk
voelen voor hun straat of wijk en die
constructief mee willen denken om
de leefbaarheid te bevorderen en te
behouden, wil Jos graag uitnodigen
in het Buurtplatform Heer.

lijk veel mensen die beroepsmatig met heel veel plezier bruggen willen
slaan. Wij zijn een goede tweede, maar het draait om jullie. Dit is een
mooie wijk, volop kansen.”
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Loen Schroeders is teammanager
Buurtgericht Werken van de gemeente Maastricht, sector Samenleving.
Hij kent de stad op zijn duimpje en
was in de jaren tachtig ook in Heer
actief, als opbouwwerker. Loen is
een bruggenbouwer en zoekt nadrukkelijk de samenwerking met
personen of organisaties die voor de
leefbaarheid van belang zijn. Zo
geef je oude kernen weer nieuwe
kracht.

1. Ontwikkelingen

FINANCIËLE
ZAKEN
Hoofdstuk 8
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8. Financiële zaken

Rotsvast
vertrouwen in
de toekomst

Waarderingsgrondslagen De materiële vaste activa wordt gewaardeerd
tegen actuele waarden. De actuele waarde wordt bepaald door de bedrijfswaarde per complex (saldo van de netto contante waarden van de in- en uitgaande
kasstromen). Bij het berekenen van de bedrijfswaarde wordt rekening gehouden
met een restwaarde van de grond, toekomstige verhuiskostenvergoedingen,
sloopkosten en kosten voor het bouwrijp maken van de grond.
Consolidatie Voor het boekjaar 2008 presenteert Maasvallei een geconsolideerde jaarrekening. In deze geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen
de financiële gegevens van de woningstichting en haar groepsmaatschappijen
per 31 december 2008. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend.
De ‘Maasvallei groep’ bestaat per ultimo 2008 uit de volgende entiteiten:
• 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 groepsmaatschappij 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 grondslagen van
waardering en resultaatbepaling vastgesteld.
Voor een nadere toelichting op de verbindingen wordt verwezen naar hoofdstuk 9 Verbindingen.
Financiële positie (geconsolideerd)
Jaarresultaat Het boekjaar 2008 is afgesloten met een negatief jaarresultaat
voor belastingen van € 2,0 miljoen na consolidatie van de resultaten van de
verbindingen. In het jaar 2007 werd er een positief jaarresultaat geboekt van
€ 8,6 miljoen.
Het verschil ten opzichte van het jaar 2007 bedraagt € 10,6 miljoen. De belangrijkste oorzaak is dat in het boekjaar 2007 de waardering van het te verkopen
complex Koningsplein reeds op verkoopwaarde heeft plaatsgevonden, waardoor
het resultaat van deze verkoop in 2007 is verwerkt.

Onderstaand een vergelijking van de feitelijke resultaten met de voorafgaande begroting.
Fiscaliteiten Met ingang van 1 januari 2006 zijn corporaties op grond van de
Wet Vennootschapsbelasting (Vpb) voor hun commerciële activiteiten onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting. Vrijgesteld waren in eerste
instantie nog de (kern)activiteiten betreffende het verkrijgen, bezit, beheer en
het vervreemden van huurwoningen beneden de huurtoeslaggrens, commerciële plintruimten en maatschappelijk vastgoed.
Vanaf 1 januari 2008 worden de corporaties gezien als reguliere commerciële
ondernemingen en gaan ze gebukt onder de integrale Vpb-heffing. Hiervoor is
een convenant tussen de belastingdienst en de corporatiesector tot stand
gekomen waarin is vastgelegd op welke wijze met de Vpb-plicht wordt omgegaan. Deze Vaststellingsovereenkomst (VSO 2) volgt de eerdere Vaststellingsovereenkomst (VSO 1) op. De VSO 1 regelt hoe met de partiële Vpb-plicht wordt
omgegaan in de jaren 2006 en 2007. Corporaties zijn in eerste instantie tot 30
april 2009 in de gelegenheid gesteld de VSO 2 te ondertekenen. Inmiddels hebben de Belastingdienst en het ministerie van Financiën besloten de termijn
waarop VSO 2 getekend kan worden te verlengen. Aanleiding hiervoor was de
vereiste zorgvuldigheid in het tot stand brengen van antwoorden op vragen bij
de VSO 2. De uiterste tekentermijn is nu 1 juni 2009. De extra lasten als gevolg
van de Vpb zijn in de begroting voor de komende 10 jaar becijferd op € 5,5
miljoen.
Daarnaast heeft het Kabinet besloten de woningcorporaties een heffing op te
leggen van 2,5 miljard euro in de komende 10 jaar (de Vogelaarheffing). Het
aandeel van Maasvallei hierin is in de begroting becijferd op € 2 miljoen over
10 jaar. In 2008 is een bijdrage betaald van € 172.000. Tegen deze bijdrage is
samen collega-corporaties bezwaar aangetekend bij het Centraal Fonds van de
Volkshuisvesting. Ten tijde van het verschijnen van dit verslag was nog geen
uitspraak bekend.
Beide heffingen zorgen er voor dat Maasvallei € 7,7 miljoen (exclusief renteverlies) minder kan investeren in nieuwbouw, herstructurering van het bestaand
bezit en de wijkaanpak. Wij zijn van mening dat zowel de Vpb voor de corporaties als de Vogelaarheffing moeten worden afgeschaft. Ook moet worden afgestapt van de focus op veertig wijken. Met de Vogelaarheffing wordt getracht
veertig problemen op te lossen, terwijl door het wegvloeien van gelden de
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thans nog goede wijken ook probleemwijken worden en honderden nieuwe
problemen gecreëerd worden.
Beide heffingen hebben onherroepelijk consequenties voor de financiële inspanningen van Maasvallei in de wijken waar ons bezit ligt.
Inmiddels signaleert ook het CFV, de financiële toezichthouder op de branche,
een kentering in de ontwikkeling van de financiële draagkracht en vermogenspositie van corporaties.
Kredietcrisis Naast de aantasting van het vermogen als gevolg van eerder
genoemde Vbp en Vogelaarheffing worden corporaties net als andere bedrijven
geconfronteerd met de gevolgen van de kredietcrisis en de wereldwijde recessie.
Direct merkbaar is dat mensen minder snel een woning kopen omdat ze hun
eigen woning niet snel verkocht krijgen. Kredietverstrekkers zijn terughoudend
geworden met het vertrekken van hypotheken.
Maasvallei heeft een uitgebreid herstructurering- en nieuwbouwprogramma.
Een deel van dit programma wordt gefinancierd uit de opbrengsten van de
verkoop van bestaand bezit en realisatie van nieuwbouw in de koopsector.
Door de terughoudendheid van potentiële kopers is het noodzakelijk bestaande
plannen opnieuw te beoordelen op hun financiële haalbaarheid. Toegang tot
de kapitaalmarkt middels WSW–borging levert op dit moment nog geen problemen op.
Naast bedreigingen biedt de crisis ook kansen. Projectontwikkelaars hebben
problemen met het realiseren van hun projecten. Maasvallei wordt regelmatig
benaderd met de vraag om projecten over te nemen. Projecten waarvan de
stichtingskosten per woning minder dan € 200.000,- bedragen hebben onze
bijzondere aandacht omdat wij bij eventuele overname van het project gebruik
kunnen maken van financiering met WSW-borging.
Projecten met stichtingskosten hoger dan € 200.000,- zijn alleen interessant indien strategische- en of volkshuisvestelijke motieven van invloed zijn. Financiering van deze projecten vindt plaats uit eigen middelen of via de kapitaalmarkt,
zonder WSW-borging. Dit leidt echter tot hogere rentelasten. Wij pleiten ervoor
de borgingsgrens op te trekken, het liefst op korte termijn.
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Begroot

Realisatie

Afwijking

Huren
Vergoedingen
Bijdrage in exploitatie
Overige bedrijfsopbrengsten
Rentebaten
Resultaat deelneming
Verkoop onroerende zaken

14.265
1.499
72
395
212

14.817
1.454
75
408
304

3.306

503

552
-45
3
13
92
0
-2.803

Totaal bedrijfsopbrengsten

19.749

17.561

-2.188

94
2.793
1.815
329
3.738
3.786
4.533
298

72
6.104
1.708
468
2.890
4.208
4.119
0

-22
3.311
-107
139
-848
422
-414
-298

Totaal bedrijfslasten

17.386

19.569

2.183

Mutatie actuele waarde

-3.393

10

3.403

Resultaat voor belastingen

-1.030

-1.998

- 968

Belastingen

0

1008

- 1008

Resultaat deelneming

0

48

48

-1.030

-2.958

-1928

Vergelijking realisatie versus begroting (bedragen x € 1.000,--)

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten
Afschrijving op immateriële en materiële vaste activa
Overige waardeveranderingen Materiële vaste activa (onrendabele top nieuwbouw)
Lonen en salarissen
Sociale- en pensioenlasten
Lasten onderhoud
Overige bedrijfslasten
Rentelasten
Projectresultaat

Resultaat na belastingen
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8. Financiële zaken
Het resultaat voor het boekjaar 2008 uit gewone bedrijfsvoering bedraagt - € 2
miljoen (in 2007: € 1,9 miljoen). Dit verschil wordt veroorzaakt door de toename
van de winst uit verkoop bestaand bezit van € 0,5 miljoen en een hogere onrendabele top op nieuwbouw van € 3,8 miljoen. Totaal is in 2008 een onrendabele
top op nieuwbouw geboekt van € 6,1 miljoen.

bij de SNS bank welk aangesproken kan worden wanneer de liquiditeitspositie
daartoe aanleiding geeft. Daarnaast is in 2006 een exploitatiekrediet afgesloten
voor een bedrag van € 5 miljoen bij de BNG bank. Dit krediet kan ingezet worden
voor korte termijn financiering van projecten (aanloopkosten, voorfinanciering
koopwoningen e.d.).

In het boekjaar is er geen sprake geweest van buitengewone baten of lasten.

Rentabiliteit eigen vermogen De rentabiliteit van het eigen vermogen wordt
berekend door het jaarresultaat uit te drukken in een percentage van het eigen
vermogen. Dit percentage geeft weer welk rendement is bereikt met het eigen
vermogen. De rentabiliteit van het eigen vermogen van Maasvallei bedroeg in
2008 -5,02% (in 2007: 13,97%).

Eigen vermogen Het eigen vermogen, de algemene reserve, bedroeg per 31
december 2008 € 58,9 miljoen (ultimo 2007: € 61,9 miljoen).
Behoudens de vaststelling van het eigen vermogen wordt de financiële positie
voorts met onderstaande financiële kengetallen 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 kan worden voldaan. Per balansdatum bedroeg de solvabiliteit van Maasvallei 40,66% (ultimo 2007: 41,85%).
Minimale solvabiliteit (benchmark) Maasvallei houdt in het kader van het
waarborgen van de financiële continuïteit bij haar beleidsbeslissingen een niet te
onderschrijden 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
(34,6%) en het minimaal voor Maasvallei noodzakelijke weerstandsvermogen
zoals berekend door het CFV (11,3%). De gewenste minimale solvabiliteit komt
hiermee op 23,0%. Bij structurele onderschrijding van de minimaal gewenste
solvabiliteit kunnen geen onrendabele investeringen meer plaatsvinden. In de
meerjarenbegroting 2009 t/m 2018 is deze onderschrijding niet aan de orde.
Liquiditeit De liquiditeit komt tot uitdrukking in een verhoudingsgetal (current
ratio) tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden. Om aan de kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen dient dit verhoudingsgetal minimaal
1 te bedragen. Per balansdatum bedroeg voor Maasvallei de current ratio 1,85
(2007: 1,80). De current ratio per ultimo 2008 geeft aan dat er een overschot aan
liquide middelen is.
Oorzaak hiervan is dat in 2008 de verkoop van de flat Koningsplein heeft plaatsgevonden en hiervoor reeds € 7,5 miljoen is ontvangen Het aanwezige overschot wordt meegenomen bij de vaststelling van de aanvullende bedrijfsfinanciering in 2009.
De gedetailleerde liquiditeitsbegroting toont aan dat er voldoende middelen
zijn om aan de toekomstige betalingsverplichtingen te voldoen. Tevens heeft
Maasvallei de beschikking over een rekening courant krediet van € 0,9 miljoen

Activiteit

Aantal woningen

bouwprogramma. Vooralsnog is het resterend verkoopprogramma voldoende
groot om deze liquide middelen beschikbaar te krijgen.
Van het oorspronkelijke verkoopplan van bestaande bouw resteert per ultimo
van het verslagjaar een potentieel van 15 te verkopen woningen.

Rentabiliteit totaal vermogen De rentabiliteit van het totaal vermogen wordt
berekend door de som van het jaarresultaat en de betaalde rente uit te drukken
in een percentage van het balanstotaal. In 2008 bedraagt de gerealiseerde rentabiliteit over het totale vermogen van Maasvallei 0,80% (in 2007: 8,76%).
Financiële continuïteit Basis voor de beoordeling van de financiële continuïteit op langere termijn is de meerjaren bedrijfsbegroting voor de jaren 2009 tot
en met 2018.
Belangrijkste uitgangspunten De meerjaren bedrijfsbegroting geeft de
geprognosticeerde resultaten weer voor de jaren 2009 tot en met 2018 door
extrapolatie van de huidige complex exploitaties. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Huren Voor de huuropbrengsten is voor 2009 uitgegaan van een gemiddelde
stijging van 2,5%. Voor 2010 en volgende jaren is gerekend met een huurstijging
gelijk aan de geprognosticeerde inflatie welke voor de lange termijn is bepaald
op 2,25%. Inmiddels is gebleken dat de inflatie over 2008 is uitgekomen op 2,5%,
gelijk aan de begroting.
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%.
Herstructureringsopgave In het kader van het strategisch voorraadbeheer
is een herstructureringsprogramma 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 meerjarenbegroting. (zie onderstaand schema).

Activiteit

Aantal woningen

Sloop in het kader van herstructurering
Verkoop in relatie tot de A2 ondertunneling
Verkoop bestaand bezit

464
92
15

Nieuwbouw sociale huur
Nieuwbouw commerciële huur
Nieuwbouw zorgcentrum

240
160
106

Onttrekking aan bezit

571

Toevoeging aan bezit

506

Nieuwbouw koopwoningen

278

Totale nieuwbouw

784

92

Verkoopplan Op basis van de uitkomsten van het strategisch voorraadbeheer
werd eerder geconcludeerd dat het noodzakelijk is een verkoopplan uit te voeren. Becijferd is dat door de verkoop van woningen de komende 10 jaar € 4
miljoen aan liquide middelen moet worden gegenereerd. De concreetheid van
genoemd bedrag is echter erg afhankelijk van de voortgang van het nieuw-
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8. Financiële zaken
Ontwikkeling van vermogen en financiering Op basis van de meerjaren bedrijfsbegroting zijn voor de komende vijf jaar onderstaande ontwikkelingen vast te stellen.

Resultaat

2008

2009

2010

2011

2012

2013

17.257
15.450

18.275
11.390

18.770
17.682

20.345
15.004

21.038
12.284

21.581
13.213

Saldo

1.807

6.885

1.088

5.341

8.754

8.368

Rentebaten
Rentelasten

304
4.119

349
4.381

169
5.589

143
6.858

139
7.049

134
7.229

- 2.008

2.853

- 4.332

- 1.1374

1.844

1.273

10

- 1.651
- 2.650

2.965
-6.871

1.237
- 2.574

2.324
20

628
- 1.321

- 1.998

- 1.448

- 8.238

-2.711

4.188

580

1.008
48

197

0

181

1.212

523

- 2.958

- 1.645

- 8.238

- 2.892

2.976

57

58.941
2.827
78.611
136.025
439

57.296
2.827
90.013
157.755
395

49.058
2.827
116.807
177.577
442

46.166
2.827
124.188
182.472
360

49.142
2.827
123.898
185.202
305

49.199
2.827
127.249
188.779
246

40,66
1,85
0,80
- 5,02

35,74
0,21
1,71
- 2,87

27,22
0,19
- 1,47
- 16,79

24,95
0,19
2,14
- 6,26

26,18
0,19
5,34
6,06

25,72
0,19
3,81
0,12

Ontwikkeling van vermogen en financiering x € 1.000,-).
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Projectresultaat
Mutatie herwaarderingsreserve
Resultaat voor belastingen
Vennootschapsbelasting
Resultaat deelneming
Jaarresultaat na belastingen

Balansposten
Eigen vermogen overige reserves
Voorzieningen
Langlopende schulden
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Financiële kengetallen
Solvabiliteit
Current Ratio
Rentabiliteit totaal vermogen
Rentabiliteit eigen vermogen

Bedrijfswaarde/Beleidswaarde/Actuele waarde/Marktwaarde Ter bepaling van de bedrijfswaarde van het bezit zijn de navolgende uitgangspunten
gehanteerd:
- de huursomstijging
in 2009
2,5%
v.a. 2010
2,25%
- de huurderving
1,0%
- de inflatie van onderhoudskosten
in 2009
4,5%
v.a. 2010
3,25%
- de inflatie voor de overige variabele kosten in 2009
3,5%
v.a. 2010
2,25%
- de disconteringsvoet
6,0%
Voor bepaling van de bedrijfswaarde van de grond is rekening gehouden met
een jaarlijkse waardestijging gelijk aan de disconteringsvoet. Tevens is hierbij
rekening gehouden met de toekomstige kosten van sloop, bouwrijp maken en
herhuisvestingskosten.
Op basis van vorenvermelde uitgangspunten bedraagt de bedrijfswaarde van
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het woningbezit eind 2008 € 126,9 miljoen (2007: € 135,0). De afname van de
bedrijfswaarde met € 8,1 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de verkoop
van woningen. 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.
De beleidsuitgangspunten uit het strategisch voorraadbeheer, in het bijzonder
voor wat betreft de voorgenomen investeringen in het bezit om te komen tot de
gewenste prijs-kwaliteitverhouding per product-markt combinatie, zijn eveneens
in de bedrijfswaarde verwerkt evenals alle overige zaken zoals de uitkomsten van
het huurbeleid, onderhoudsbeleid, verkoopbeleid en de herstructurering.
De marktwaarde van het bezit van Maasvallei is te bepalen op de WOZ waarde.
Op peildatum 1 januari 2008 bedroeg de totale WOZ-waarde € 454 miljoen.
Rentegevoeligheidanalyse Als uitwerking van het treasurybeleid wordt
jaarlijks een rentegevoeligheidanalyse opgesteld op basis waarvan de leningsportefeuille wordt beoordeeld. Geconcludeerd is dat binnen de te verwachten
rentepatronen zich geen liquiditeitsproblemen zullen voordoen.
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8. Financiële zaken
Financiering en beleggingen In het vastgestelde Treasury Statuut zijn de
beleidskaders geformuleerd waarbinnen de beleggingen plaats kunnen vinden
en welke financieringsvormen aangesproken kunnen worden. Mutaties in de
beleggingen alsmede de invulling van de financieringsbehoefte 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 € 6,6 miljoen.
Deze middelen zijn kortlopend belegd; deels op de rekening courant en deels
in deposito’s met een gemiddeld jaarrendement van 4,64%.
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 zijn geen nieuwe verbinding aangegaan. Voor meer gegevens over de verbindingen wordt verwezen naar het
hoofdstuk 9 Verbindingen.

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 hiervoor de goedkeuring verkregen. Voor de verkoop van de
flat Koningsplein is geen ontheffing nodig als bedoeld in artikel 11c BBSH omdat
de verkoop aan de gemeente Maastricht plaatsvindt tegen meer dan 90% van
de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik.
Bevindingen Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) De feitelijke invulling
van het in de Woningwet en het BBSH verankerde financiële toezicht van de
Minister van VROM op de woningcorporaties wordt verricht door het CFV. De
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.
Het CFV heeft de financiële positie van Maasvallei op basis van de cijfers eind
2007 onderzocht en concludeert dat Maasvallei voldoende solvabel is. De voorgenomen activiteiten in de komende vijf jaren passen bij de vermogenspositie
van Maasvallei. Dit solvabiliteits- en continuïteitsoordeel zijn voor het CFV geen
aanleiding tot nader financieel onderzoek.

Overige informatie
Aanmerkelijk belang/meldingsplichtige besluiten In het verslagjaar zijn,
buiten de begroting en het vastgelegde in het activiteitenplan, geen verbindingen aangegaan c.q. besluiten genomen die van een dergelijke importantie zijn
om hier nog aanvullend vermelding te krijgen danwel op basis van het BBSH

Onrendabele investeringen In het verslagjaar zijn onderstaande onrendabele
investeringen in de administratie verwerkt.

Onrendabele investeringen
Activiteit

Onrendabel

Opmerkingen

Afgeboekt inzake nieuwbouw
Face-lift ontmoetingsruimte
Aanpassen warmtemeting (radiografisch)
HR ketels bij vervanging c.v. ketels zonder huurverhoging
Verbetering algemene verlichting
Woonomgeving, groenvoorziening, tuin en terrein.

€ 6.104.000,€ 10.000,€
1.400,€ 26.000,€
1.500,€ 67.000,-

Via resultatenrekening
Via planmatig onderhoud
Via planmatig onderhoud
Via planmatig onderhoud
Via planmatig onderhoud
Via planmatig onderhoud

Totaal
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€ 6.209.900,-
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VERBINDINGEN
Hoofdstuk 9

9. Verbindingen

Samen staan
we sterk

Holding WS Maasvallei Maastricht B.V. Opgericht op 2 september 2004
met als doelstelling de projectontwikkeling in onroerende zaken waaronder begrepen het realiseren, verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren
van registergoederen.
Woningstichting Maasvallei Maastricht is enige aandeelhouder en bestuurder
van deze B.V.
Via de onderliggende dochters worden projecten met commerciële aspecten
voor Maasvallei zelf gerealiseerd danwel in samenwerkingsverband met derden.

Financiële gegevens (afgerond in duizendtallen)
van Maasvallei Vastgoedontwikkeling II B.V.
Eigen vermogen ultimo 2008
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst en gestort kapitaal
Jaarresultaat 2008 voor belastingen

-/- €
€
€
-/- €

Door Maasvallei verstrekte lening;
ultimo 2008 met een saldo

22.000,- (negatief
90.000,18.000,18.000,- (negatief)

€ 296.000,-

Financiële gegevens (afgerond in duizendtallen)
van Holding WS Maasvallei Maastricht B.V.
Eigen vermogen ultimo 2008
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst en gestort kapitaal
Jaarresultaat 2008 voor belastingen
Door Maasvallei verstrekte lening;
ultimo 2008 met een saldo

-/- €
€
€
-/- €

30.000,- (negatief)
90.000,18.000,2.000,- (negatief)

In deze BV is de deelname in de ontwikkeling van het project “Artifort“ via de
vennootschap Leven in de Brouwerij B.V. ondergebracht.
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 aandeelhouder en bestuurder van deze B.V.

€ 30.000,-

Financiële gegevens (afgerond in duizendtallen)
van Maasvallei Beheer en diensten B.V.
Maasvallei participeert voor 100% in de “Holding WS Maasvallei Maastricht B.V.”. Deze
holding heeft drie dochter B.V’s.: “Maasvallei Vastgoedontwikkeling I B.V.”, “Maasvallei
Vastgoedontwikkeling II B.V.” en “Maasvallei Beheer en Diensten B.V.”.

respectievelijk de Raad van Commissarissen van Maasvallei zelf. Daarmee is het
intern toezicht op de holding en de dochter B.V.’s geregeld overeenkomstig het
intern toezicht van de Woningstichting Maasvallei Maastricht.

Zowel het bestuur als de Raad van Commissarissen van de holding en de onderliggende dochter B.V.’s wordt statutair ingevuld door de directeur/bestuurder

Schematisch zijn de verbindingen als volgt gestructureerd:

Verbindingen

Financiële gegevens (afgerond in duizendtallen)
van Maasvallei Vastgoedontwikkeling I B.V.

Raad
van
Commissarissen

Woningstichting
Maasvallei
Maastricht

Maasvallei Vastgoedontwikkeling I B.V. Opgericht op 2 september 2004
met als doelstelling de projectontwikkeling in onroerende zaken waaronder begrepen het realiseren, verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren
van registergoederen.
Holding WS Maasvallei Maastricht B.V. is de enige aandeelhouder en bestuurder
van deze B.V.
Via deze B.V. realiseert Maasvallei nieuwbouwcomplexen met een commercieel
karakter.

Stichting
Woningburo
Maastricht

Eigen vermogen ultimo 2008
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst en gestort kapitaal
Jaarresultaat 2008 voor belastingen
Door Maasvallei verstrekte lening;
ultimo 2008 met een saldo

Holding WS
Maasvallei
Maastricht

Maasvallei
Vastgoed
ontwikkeling II B.V.

Leven in de
brouwerij B.V.
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Maasvallei
Vastgoed
ontwikkeling I B.V.

Maasvallei
Beheer en
Diensten B.V.

Partners
in Maatwerk
Zuid B.V.
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-/- € 725.000,- (negatief)
€ 90.000,€ 18.000,-/- € 72.000,- (negatief)

€ 1.388.000,-

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 parkeerplaatsen in de ondergrondse parkeergarage zijn in erfpacht
uitgegeven. De resterende 28 parkeerplaatsen worden via Maasvallei verhuurd.
Maasvallei Vastgoedontwikkeling II B.V. Opgericht op 15 maart 2005 met
als doelstelling de projectontwikkeling in onroerende zaken waaronder begrepen het realiseren, verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van
registergoederen.
Holding WS Maasvallei Maastricht B.V. is de enige aandeelhouder en bestuurder
van deze B.V.
Via deze B.V. worden nieuwbouwprojecten in een samenwerkingsverband van
Maasvallei met andere partijen gerealiseerd. Het betreft met name projecten
met een commercieel karakter.
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Eigen vermogen ultimo 2008
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst en gestort kapitaal
Jaarresultaat 2008 voor belastingen

€
€
€
€

63.000,90.000,18.000,47.000,-

Door Maasvallei verstrekte lening;
ultimo 2008 met een saldo

€

0,-

“Maasvallei Beheer en Diensten B.V.” is opgericht om de commerciële activiteiten van Maasvallei met betrekking tot dienstverlening aan derden naar over te
hevelen. Tevens is via deze B.V. de deelname geregeld voor 1/3 deel van het
aandelenkapitaal in de door de 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)ontwikkeling 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., Ontwikkelingsmaatschappij 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 aandeelhouders.

Financiële gegevens (afgerond in duizendtallen)
van Leven in de Brouwerij B.V.
Financiële gegevens van (afgerond in duizendtallen)
Eigen vermogen ultimo 2008
Waarde van de deelneming
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst en gestort kapitaal
Jaarresultaat 2008 voor belastingen

€
€
€
€

-/- €

18,000,6.000,90.000,18.000,0,- (negatief)
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De samenwerking is aangegaan voor het project “Artifort” waarbij 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
vennootschap wordt gevormd door de directie van de aandeelhouders.

Financiële gegevens (afgerond in duizendtallen)
van PIM Zuid B.V.
Eigen vermogen ultimo 2008
Waarde van de deelneming
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst en gestort kapitaal

€
€
€
€

161.000,54.000,90.000,18.000,-

Jaarresultaat 2008 voor belastingen

€ 69.000,-

PIM Zuid B.V. is een samenwerking tussen de drie Maastrichtse corporaties
in het kader van het beheer van woonwagenlocaties en huurwoonwagens.
Tevens wordt via deze organisatie een bijdrage geleverd aan de afbouw van het
grote woonwagencentrum Vinkenslag.
Andere verbinding Maasvallei participeert in de Stichting Woningburo Maastricht. Het stichtingsbestuur bestaat uit de bestuurders van de drie Maastrichtse
corporaties. Het jaarlijks exploitatieresultaat wordt over de drie corporaties verdeeld op basis van de omvang van hun woningbezit. Voor het boekjaar 2008 is
de bijdrage van Maasvallei € 22.751,-.
De bedrijfsopbrengsten met inbegrip van de bijdrage van de participanten
bedroegen in het verslagjaar € 290.418,-. Per ultimo verslagjaar was het eigen
vermogen van de Stichting Woningburo Maastricht nihil.
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BESTUURS
VERKLARING
Hoofdstuk 10

studiebeurs gekregen van een Nederlandse organisatie. Alles was geregeld,

het geeft geen gezellig licht. De gezamenlijke keuken zou je ook kunnen ver-

behalve huisvesting. Buitenlandse studenten die maar een paar maanden in

beteren.”

Nederland zijn, hebben ook geen voordeel door zich in te schrijven op de

Conny Hardy: “Prima suggesties. Als dit cluster leeg is in de zomer, gaat de univer-

wachtlijst voor kamers in Maastricht.”

siteit de keuken herinrichten met bijvoorbeeld een wasmachine en andere huishoudelijke apparaten. Ik ben hier vorig jaar voor het laatst geweest, toen was het

Gat in de markt Het appartementencomplex aan het Volksplein ligt op een

Gemeubileerde kamers
zijn gat in de markt

net klaar. De kamers zien er heel netjes uit en het complex voldoet aan alle eisen.

steenworp afstand van de faculteit en

Er is een kwaliteitslabel voor kamerver-

het centrum. Deze locatie in de bin-

huur, waarvoor we elke twee jaar ge-

nenstad is natuurlijk handig voor de

controleerd en gecertificeerd worden.

studenten.

Ik vind onze samenwerking met het

Miso Vasilevski: “Maastricht staat goed

Kamerburo ook heel prettig. De opzet

aangeschreven als het gaat om mijn

is ook leuk, niet zo grootschalig. Een gat

Woningstichting Maasvallei Maastricht en het Kamerburo van de Universiteit Maastricht (UM) verhuren 42 gemeubileerde studentenkamers aan bui-

opleiding en heeft ook een goede lig-

in de markt. Het zou goed zijn als dit

tenlandse jongeren. Deze samenwerking is uniek en nieuw in de regio. Miso Vasilevski uit Macedonië is er blij mee, vertelt hij aan Conny Hardy van

ging: je bent van hier uit snel in Brussel,

project zou worden uitgebreid.”

Maasvallei en Marion Hendriks van het Kamerburo. Marion en Miso zitten op zijn bed, want hij heeft niet genoeg stoelen.

Keulen en Amsterdam. Ik vind mensen

Marjon Hendriks knikt: “Ja, en we kun-

hier erg vriendelijk en behulpzaam.

nen het ook verbeteren. Het lijkt mij

Waar je ook komt, in een winkel of res-

bijvoorbeeld goed om beneden een
ontmoetingsplek te maken voor het

Conny Hardy: “Gemeubileerde studentenkamers zijn ideaal voor jongeren die

Makkelijk te vinden Miso Vasilevski: “Voor mij was dit de enige en ook een

taurant, bijna iedereen spreekt Engels.

buiten de Europese Unie wonen en maximaal een jaar aan de Universiteit Maas-

makkelijke manier om een kamer en spullen te vinden, want ik kende hier nie-

Maar de eerste drie maanden vond ik

tricht (UM) studeren. Jaarlijks volgen circa vierhonderd niet-Europese studenten

mand. Eind mei vorig jaar wist ik dat ik via onze overheid een studiebeurs zou

wel zwaar. Ik woon voor het eerst op

een Masterstudie bij de UM. Als je vanuit China hier een jaar komt studeren, heb

krijgen en eind juni hoorde ik van de Nederlandse ambassade in Macedonië dat

mezelf. Ik ben inmiddels bevriend met

je geen toegang tot de kamermarkt en bovendien niet de tijd om een maand

ik in Maastricht op de universiteit was aangenomen. Daarna moest ik nog allerlei

andere Masterstudenten en huisgeno-

lampen in de kast heeft staan voor als

een kamer te zoeken en die ook nog eens te meubileren. Die service kunnen wij

procedures volgen en formulieren in het Engels regelen. Eind augustus ben ik

ten. De studie is erg goed, ik heb veel

er eentje ergens kapot is.”

hen nu samen bieden.”

in Maastricht begonnen met European Studies. Het ging allemaal heel snel. Stel

ervaring opgedaan. Met kerst en in februari ben ik terug gevlogen naar Macedo-

Miso Vasilevski: “Dat lijkt me een goed plan. Zo heb ik heel veel gehad aan een

Marion Hendriks: “Ik heb in deze kamer zelf de vloer gelegd en de meubels in el-

je voor dat ik in een lege kamer was gekomen en zelf nog een bed, meubels en

nië, naar mijn vriendin en familie. Vanaf het vliegveld in Keulen, daar ben je zo.”

Nederlandse huisgenoot. In het begin om me wegwijs te maken, maar ook als ik

kaar gezet, vorige zomer. Dat heb ik samen met twee studenten gedaan, we zijn

servies moest kopen.”

“Voor mij was dit de enige en ook
een makkelijke manier om
een kamer en spullen te vinden,
want ik kende hier niemand.”

hele pand, met een Nederlandse student die als huismeester fungeert.
Die vragen beantwoordt en een doos

brieven kreeg die ik niet begreep. Ik kreeg er laatst een van de gemeente waarin

de nodige keren naar Ikea gereden. Ik heb ook de gordijnen gemaakt, maar ik zie

Marion Hendriks: “En wat vind je van de inrichting van je kamer? Er staan een

stond dat het afval voortaan op een andere dag wordt opgehaald.”

dat de zoom nu los is. Maar goed, die studenten kregen negen euro per uur, ik

Marion Hendriks verwacht in augustus tachtig aanvragen voor de 42 kamers

bed, bureau met stoel, boekenkast en kleerkast en een salontafeltje.”

Conny Hardy: “Goed dat je dat zegt. Het is misschien beter als we brieven aan de

kreeg rugpijn”, grinnikt ze. “Dit was een pilot. Miso, jij was een van de eerste acht

aan het Volksplein. “Het is altijd moeilijk in te schatten, omdat het gaat om bui-

Miso Vasilevski: ”De kamer is groot genoeg maar ik zou een tafel met stoelen wel

huurders ook in het Engels laten vertalen.”

studenten. Wij hebben de kamers op de website gezet van het Kamerburo.”

tenlandse studenten die na hun aanmelding ook nog visa en een studiebeurs

leuk vinden. En ik mis een luie stoel. Misschien kun je wat foto’s van Nederland

Het Kamerburo bemiddelt in de kamers van Maasvallei aan het Volksplein, die het

moeten regelen. En ik heb al eens meegemaakt dat vlak voordat het studiejaar

of Maastricht aan de muur hangen? Verder is er een bureaulamp, een lamp aan

Thuisgevoel is belangrijk Marion Hendriks: “De inrichting is voor Miso en

Kamerburo vervolgens meubileert. Het is gelieerd aan de Universiteit Maastricht.

begon ineens tien studenten uit Zimbabwe voor me stonden. Ze hadden een

het plafond en eentje boven de wastafel, maar dat is eigenlijk niet genoeg en

andere Masterstudenten belangrijk. Je moet je thuis kunnen voelen. We gaan
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nu de overige kamers in dit complex inrichten deze zomervakantie.
Misschien moeten we ook een tv te huur aanbieden, waarop studen-

Wie is wie

ten hun laptop kunnen aansluiten. Of een fiets: een oranje, met reclame
misschien. We moeten kortom zorgen voor een goede locatie, een
betaalbare kamer, niet te ver van de universiteit en het centrum, een
fiets ter beschikking en een winkel in de buurt. Zodat je je snel een
Dutchie voelt.”
Miso Vasilevski: “Maastricht is leuk om je een jaar lang onder te dompelen, maar ik kom waarschijnlijk niet meer terug. Macedonië is vergelijkbaar met Spanje en Italië qua mentaliteit en dagritme, daar hoort lekker

Conny Hardy is woonconsulente verhuur en bewonerszaken bij Maasvallei.
Ze werkt al jaren samen met het
Kamerburo van de Universiteit Maastricht (UM). Conny benadrukt dat ook
studenten woonruimte van Maasvallei
kunnen huren en hier huurtoeslag
voor kunnen aanvragen. Twee jaar geleden heeft de UM Maasvallei benaderd met de vraag kamers te verhuren
en in te richten. Na overleg is besloten
dat Maasvallei ze nu verhuurt en de
universiteit ze huurt en inricht.

eten bijvoorbeeld ook bij. En ik heb dé nationale keuken van Nederland
nog niet ontdekt. Ik woon in Skopje, daar zijn alle universiteiten ook. Ik
wil graag gaan werken bij een ministerie. Hier draait alles om werk, maar
in Macedonië hebben we veel meer lol. Fun, fun, fun.”
Conny Hardy: “Oh, dan gaan we daar naartoe!”

Marion Hendriks werkt ruim twintig
jaar voor het Kamerburo in Maastricht.
Deze samenwerking met Maasvallei
voorziet volgens haar in een groeiende
behoefte. De UM zet namelijk in op
19.500 studenten in 2020, nu zijn er
bijna 13.000. Vooral buitenlandse studenten zullen voor die groei moeten
zorgen. Marion ziet het aantal Masterstudenten groeien; steeds meer buitenlandse jongeren uit de hele wereld
doen ervaring op tijdens een studie
van enkele maanden in Maastricht.

Miso Vasilevski komt uit Skopje, Macedonië. Hij is bezig met een Master’s
programma bij de UM, Miso volgt
een jaar lang European Studies. Hij
vliegt eind juni weer terug naar zijn
vaderland in de hoop een baan te
vinden bij een ministerie of andere
overheidsdienst. Miso was vorig jaar de
eerste student die een gemeubileerde
kamer betrok aan het Volksplein in
Maastricht.
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1. Ontwikkelingen
Governance Maasvallei onderschrijft de Aedescode en daarmee de bepalingen van de Governance-code. In dit jaarverslag is zoveel als mogelijk invulling
gegeven aan deze bepalingen volgens het motto ‘pas toe of leg uit’.

- bestuursstatuut;
- integriteitscode;
- klokkenluidersregeling.

De Governance Code Woningcorporaties die op 1 januari 2007 in werking is
getreden, bevat de grondbeginselen voor goed ondernemerschap 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.

Voor de verantwoording van het intern toezicht wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk “Verslag van de Raad van Commissarissen”.

In het verslagjaar is uitvoering gegeven aan de actiepunten die in het verslagjaar
2007 zijn geïnventariseerd. Inmiddels zijn onderstaande reglementen opnieuw
getoetst aan de Governance Code Woningcorporaties, waar nodig aangepast
en vastgesteld:
- reglement - gedragscode Raad van Commissarissen;
- reglement auditcommissie;
- reglement remuneratiecommissie;

Meldingsplichtige besluiten Het Besluit Beheer Sociale Huursector bepaalt
dat de toegelaten instelling haar voornemens tot het vervreemden en bezwaren vooraf dient te melden aan de minister van VROM. Deze bepaling is grotendeels uitgehold door de MG 2002-06.
In het verslagjaar zijn geen meldingsplichtige besluiten genomen.
Beloning bestuurder De functie van directeur-bestuurder is ingeschaald volgens de systematiek van de adviesregeling Izeboud die als norm geldt in de
corporatiebranche.

Beloning directeur-bestuurders in 2008
Naam

Functie

10. Bestuursverklaring

Dhr. J.M.H. Lennertz
(tot 1 juli 2008)

Een integere
en transparante
organisatie

Dhr. A.L.F.M. Crijns
(vanaf 1 maart 2008)

Taak en werkwijze Het bestuur is belast met het besturen van de corporatie
en met de leiding van de dagelijkse werkzaamheden hetgeen onder meer inhoudt dat het bestuur verantwoordelijk is voor:
- de realisatie van de doelstellingen van Maasvallei;
- de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling;
- het bepalen van de uitgangspunten voor de organisatiestructuur;
- de naleving van relevante wet- en regelgeving;
- de naleving van de interne regelingen;
- een adequaat en effectief intern risicobeheersings- en controlesysteem.
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Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van Maasvallei en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij Maasvallei
betrokkenen af. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van
Commissarissen.
De taken, verantwoordelijkheden en de werkwijze van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten, het bestuursstatuut en het huishoudelijk reglement.
In 2008 is geen sprake geweest van tegenstrijdige belangen met betrekking tot
de directeur-bestuurder zoals bedoeld in principe II.3 van de Governance Code
Woningcorporaties.

MAASVALLEI IN GESPREK Jaarverslag Woningstichting Maasvallei Maastricht 2008

Totaal vast
bruto inkomen

Variabel
bruto inkomen

Inkomen op
termijn
(pensioenkosten)

Vergoedingen en
werkgeverslasten

Toezegging
uitkering einde
dienstverband

Totaal

Directeurbestuurder

€ 58.521

€ 13.330

€ 9.583

€ 3.519

Geen toezegging

€ 84.953

Directeurbestuurder

€ 91.019

€ 6.858

€ 20.682

€ 12.283

Geen toezegging

€ 130.842

Het variabele deel van de honorering is toegekend op basis van de beoordeling door de Raad van Commissarissen.

Personalia directeur-bestuurders in 2008
Naam:
Geboorte datum:

Ing. A.L.F.M. Crijns
25-10-1953

Relevante nevenfuncties
Lid van commissie bouwen van Woonvorm Maasniel
In het verlengde van functie
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
Benoemingsduur

01-03-2008
Onbepaalde tijd

Naam:
Geboorte datum:

J.M.H. Lennertz
20-02-1947

Relevante nevenfuncties
Lid van RVC Woningstichting Simpelveld
In het verlengde van functie
Directeur van Holding WS Maasvallei Maastricht B.V.
tot 1 maart 2008
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:
01-07-2008

Verklaring besteding van middelen Het bestuur van Woningstichting Maasvallei Maastricht verklaart dat al haar beschikbare middelen in 2008 in het belang
van de volkshuisvesting zijn besteed en dat het resultaat conform de statutaire doelstellingen van de corporatie zal worden aangewend in het belang van de
volkshuisvesting.
Maastricht, 18 juni 2009
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Ing. A.L.F.M. Crijns, directeur-bestuurder
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VERSLAG VAN DE
RAAD VAN
COMMISSARISSEN
Hoofdstuk 11

11. Verslag van de Raad van Commissarissen

De rechterhand
van goed bestuur
Corporate Governance De Aedescode maakt deel uit van het lidmaatschap
van Aedes. In de vernieuwde Aedescode is een verwijzing opgenomen naar de
Governancecode. De Governancecode is richtinggevend voor ons ondernemingsbestuur dat gericht is op transparantie, vertrouwen en integriteit.
De verschillende documenten, waaronder het reglement-gedragscode voor de
Raad van Commissarissen, het bestuursstatuut en diverse andere documenten
hebben wij in het verslagjaar getoetst aan de GovernanceCode Woningcorporaties en begin 2009 opnieuw geïmplementeerd. Wij voldoen aan de code met
uitzondering van de volgende bepalingen:
- benoeming van de bestuurder voor een periode van 4 jaar. Het contract met
de bestuurder heeft een geldigheidsduur voor onbepaalde tijd;
- wij onderschrijven dat visitatie een bijdrage levert aan het verbeteren van het
volkshuisvestelijk en maatschappelijk functioneren. Voorkomen moet worden
dat controle en regelgeving vertragend werken op de verdere ontwikkeling
en kwaliteitsverbeteringen van de organisatie. Vooralsnog wordt op basis van
de statuten invulling gegeven aan de toezichthoudende rol van de Raad van
Commissarissen. Maasvallei is voornemens het visitatietraject medio 2010 in
te gaan.
De overige bepalingen zijn door Maasvallei overgenomen. Wij zijn echter op
onderdelen nog bezig met het aanbrengen van verbeteringen in bestaande
reglementen en systemen.
De Raad van Commissarissen (RVC) heeft tot taak om toezicht uit te oefenen te
houden op:
- het beleid van de directeur-bestuurder,
- de werking en integriteit van de interne controle- en risicobeheersingssystemen
en -procedures
- de algemene gang van zaken binnen Maasvallei en de met haar verbonden
ondernemingen en
- staat tevens het bestuur met raad ter zijde.
Toezichtkader De RVC hanteert als kader voor het uitoefenen van zijn taken
het BBSH, de door de raad goedgekeurde missie, de financiële continuïteit van
de corporatie, de begroting, de maatschappelijke omgeving en de relevante
wet- en regelgeving.
De RvC houdt onder meer toezicht op:
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de maatschappelijke relevantie van de activiteiten van de corporatie;
de realisatie van de doelstellingen van de corporatie;
de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de corporatie;
de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
het kwaliteitsbeleid;
de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
het financieel verslaggevingsproces;
de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

De leden van de raad laten zich bij het vervullen van hun taak alleen maar leiden
door het belang van Maasvallei. Zij vervullen hun taak zonder mandaat of ruggespraak van enige achterban en met inachtneming van de principes van good
governance.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad zijn in de
artikelen 9 en 16 van de statuten van Woningstichting Maasvallei Maastricht
omschreven. Een verdere uitwerking en de daarbij gekozen rolverdeling tussen
de raad en directeur/bestuurder is vastgelegd in het huishoudelijk reglement
d.d. 5 juni 2003. In de loop van 2009 wordt het huishoudelijk reglement geactualiseerd.
In 2007 heeft de raad besloten aan de hand van een inventarisatie de werkwijze
en verantwoording in de loop van 2008 te toetsen aan de Governance Code
Woningcorporaties. Dit is aanleiding geweest om in 2008 de navolgende reglementen uit werken en opnieuw vast te stellen:
- reglement - gedragscode Raad van Commissarissen;
- reglement auditcommissie;
- reglement remuneratiecommissie;
- bestuursstatuut;
- integriteitscode;
- klokkenluidersregeling.
In dit jaarverslag legt de RVC, als onderdeel van een maatschappelijke organisatie, publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop zij in 2008 invulling
heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden. Als toezichtkader voor het uitoefenen van haar taken hanteert de RVC:
- het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH);
- het concept beleidsplan 2006 -2010 “Thuisvoelen in de maatschappij” en het
nieuw ondernemingsplan 2009 -2013 ”Maasvallei onderweg”;
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-

het jaarlijks bijgestelde activiteitenplan;
de begrotingen;
de bestuursbesluiten met bijbehorende beleidsnotities;
de prestatieafspraken met gemeente.

Ten behoeve van de benoeming van een nieuwe directeur/bestuurder is een
selectiecommissie uit de raad samengesteld bestaande uit de leden Engelbert,
van de Weerdt en Wevers. Verder zijn in het verslagjaar geen andere commissies
ingesteld.
Twee leden van de RVC (de heer Moors als voorzitter en de heer Cikikyan als
plaatsvervangend voorzitter) hebben zitting in de klachtencommissie van Maasvallei.
Door de RVC zijn in het verslagjaar, behoudens de accountant en het extern
bureau dat de werving en selectie van kandidaten voor de bestuursfunctie heeft
verzorgd, geen externe adviseurs ingehuurd.
Samenstelling en profiel Statutair is vastgelegd dat de RVC uit minimaal vijf
en ten hoogste zeven leden bestaat.
In het verslagjaar heeft de raad op 18 augustus 2008 afscheid genomen van de
heer J.M.H.M. Wevers. Vervolgens is de procedure gestart om te voorzien in deze
vacature. Op voordracht van de huurdersorganisatie is per 15 december 2008
als nieuw lid benoemd: dhr. Mr. Drs. L. J. L. Schaepkens.

opnieuw vastgesteld. Maasvallei heeft voor de leden van de RVC een profiel opgenomen met eisen waaraan zij moeten voldoen om goed toezicht te kunnen
voeren en nuttige adviezen te kunnen geven. Onderscheid is gemaakt tussen
algemene eisen, specifieke eisen en individuele profielen.
De RVC dient te bestaan uit generalisten die samen een multidisciplinair team
vormen. De leden van de raad beschikken naast kennis van hun specifiek aandachtsgebied over een helicopterview. Van de leden wordt verwacht dat zij
besluitvaardig en resultaatgericht zijn, onafhankelijkheid tonen en een kritische
opstelling hebben. Zij voeren op een collegiale manier scherpe discussies en
weten waarop zij dienen te toetsen en weten de juiste vragen te stellen. Wij
hebben de volgende aandachtsgebieden gedefinieerd:
- volkshuisvesting: wonen, welzijn en zorg;
- financieel-economisch;
- juridisch;
- marketing en communicatie;
- personeel en organisatie;
- maatschappelijk ondernemen.
Het verdient de voorkeur dat de raad in zijn geheel over vakinhoudelijke kennis
beschikt over deze aandachtsgebieden. Uiteraard kunnen meerdere aandachtsgebieden in één persoon gecombineerd zijn. Daarnaast zal de voorzitter niet
zozeer inhoudelijke deskundigheid maar vooral capaciteiten moeten hebben
om leiding te geven aan de raad.

De heer Mr. A. Cikikyan
Geboorte datum:
Beroep:
Lid van de RvC sinds:
Aftredend in:
Bruto honorering in 2008:
Kostenvergoeding:

19 maart 1958
directie/bestuurssecretaris Stichting Traject en docent Hogeschool “Zuyd”
2000
2011
€ 3.068,€ 1.534,-

Nevenfuncties relevant voor taak RvC:

geen

De heer Mr. P.F.R. Moors
Geboortedatum:
Beroep:
Lid van de RvC sinds:
Aftredend in:
Bruto honorering in 2008:
Kostenvergoeding:
Vergoeding klachtencommissie:

14 oktober 1945
voormalig bestuurssecretaris Stichting Vivre en Stichting Elisabeth Strouven
2000
2010
€ 3.068,€ 1.534,€ 90,-

Nevenfuncties relevant voor taak RvC:

geen

Besloten is tevens het rooster van aftreden aan te passen en de komende vier
jaar de zittende leden van de RVC te vervangen. De heren Mr. P.F.R. Moors en
J.Th.M. van de Weerdt zijn herbenoemd voor een periode van twee jaar. In onderstaand overzicht is het aangepast aftreedrooster opgenomen.

De heer Mr. Drs. L. J. L. Schaepkens

De heer Cikikyan en Schaepkens (als opvolger van dhr. Wevers) zijn op voordracht van de huurdersorganisatie benoemd. De heer van de Weerdt is op voordracht van Ondernemingsraad benoemd.
Bij het actualiseren van het reglement-gedragscode Raad van Commissarissen
is zijn de profielschetsen van de afzonderlijke leden eveneens geactualiseerd en

Per ultimo 2008 bestond de Raad van Commissarissen uit 5 leden. Gedurende
het verslagjaar was de RVC samengesteld uit onderstaande personen:

Lid van de RvC sinds:
Aftredend in:
Bruto honorering in 2008:

23 februari 1970
partner bij Van Naem & Partners en actief op de terreinen organisatieadvies, verandermanagement
en loopbaancoaching voor managers en bestuurders
2009
2012
nihil

Nevenfuncties relevant voor taak RvC:

geen

De heer J.Th.M. van de Weerdt, voorzitter
Geboorte datum:
Beroep:
Lid van de RvC sinds:
Aftredend in:
Bruto honorering 2008:
Kostenvergoeding:

5 november 1947
voormalig directeur regiokantoor SNS bank (met prepensioen)
2000
2010
€ 3.988,€ 2.147,-.

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

De heer Mr. R.L.M.T. Engelbert, vice-voorzitter
Geboorte datum:
Beroep:
Lid van de RvC sinds:
Aftredend in:
Bruto honorering in 2008:
Kostenvergoeding:

21 maart 1959
eigenaar-vennoot van fiscaal-juridisch adviesbureau
2000
2011
€ 3.068,€ 1.534,-

Nevenfuncties relevant voor taak RvC:

geen
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Geboorte datum:
Beroep:

De heer J.M.H.M. Wevers
Geboorte datum:
Beroep:
Lid van de RvC sinds:
Afgetreden:
Bruto honorering in 2008:
Kostenvergoeding:

15 november 1936
zelfstandig adviseur (gepensioneerd wethouder Maastricht/directeur Academie van bouwkunst)
2004
18-8-2008
€ 2.044,€ 1.022,-

Nevenfuncties relevant voor taak RvC:

Voorzitter Stichting Cellebroederskapel te Maastricht
Bestuurslid Stichting Intro/InSitu te Maastricht
Bestuurslid Stichting Studium Generale Universiteit Maastricht
Bestuurslid Stichting Elisabeth Strouven te Maastricht
Adviseur Raad van Toezicht Stichting Vivre te Maastricht

De honorering is niet gekoppeld aan de prestaties van Maasvallei maar gerelateerd aan de zwaarte van de functie. Er is rekening gehouden met de maatschappelijke waarden en normen op dit vlak.
Werkwijze Een aantal besluiten van de directeur/bestuurder zijn onderworpen
aan de voorafgaande goedkeuring van de RVC. De onderwerpen zijn benoemd
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in de statuten.
Om goed inzicht te krijgen in de manier waarop de dingen bij Maasvallei worden gedaan informeert de directeur/bestuurder de raad zowel mondeling als
schriftelijk. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de (financiële) resultaten,
mede in relatie tot de beoogde doelen, in- en externe ontwikkelingen, het overleg met de stakeholders en de wensen van de klanten.
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Daarnaast wordt periodiek verslag uitgebracht in de vorm van uitgebreide kwartaalrapportages waarbij naast de financiële gegevens op elk prestatieveld van
het BBSH wordt ingezoomd.
Een keer per jaar voert de raad overleg met zowel de huurdersorganisatie als de
ondernemingsraad.
Belangrijke besluiten, nieuw beleid of beleidswijzigingen, activiteiten die niet
in het activiteitenplan zijn opgenomen alsmede besluiten waarmee relevante
overschrijdingen van de begrotingen aan de orde zijn, worden tijdig en gedocumenteerd aan de raad voorgelegd.
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. Stagnatie van de bouwprojecten vanwege
de regelgeving en bezwaarmogelijkheden worden besproken in relatie met de
prestatieafspraken met de gemeente. Bij het beoordelen van projecten wordt
bijzondere aandacht geschonken aan het behouden van cultuurhistorische
waarden.
Deskundigheid Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de
branche en zijn deskundigheid op peil te houden heeft de RVC:
• een aantal Aedes-bijeenkomsten bijgewoond;
• bijeenkomsten bijgewoond over de Vaststellingsovereenkomst (VSO);
• acte de presence gegeven bij bijzondere gelegenheden;
• deel genomen aan bijzondere momenten bij de ontwikkeling van projecten;
• vakliteratuur bijgehouden.
Werkzaamheden De RVC heeft in het verslagjaar 6 keer regulier vergaderd.
De directeur/bestuurder is bij deze vergaderingen aanwezig geweest. Daarenboven heeft de RVC nog een aantal keren afzonderlijk vergaderd met de nieuwe
directeur/bestuurder.
Naast beleids- en besluitvormingsaangelegenheden van Maasvallei kwamen
hierin uitvoerig aan de orde de ontwikkelingen in de corporatiesector en met
name de onderhandelingen van Aedes met het Rijk over de corporatiebijdrage
aan de 40 krachtwijken. Tevens is ook in 2008 de fiscalisering van de corporatiesector meermaals onderwerp van gesprek geweest.
Onze verbazing en verontwaardiging over de wijze waarop de invoering van de
integrale heffing van Vennootschapsbelasting voor de corporatiesector in samenhang met de heffing van rijkswege voor de bijdrage aan de 40 krachtwijken
wordt doorgevoerd is nog steeds niet weggeëbd. Het nakomen van afspraken
staat bij Maasvallei hoog in het vaandel. Dat verwachten wij ook van de overheid.
De verbazing berust op het feit dat afspraken met het Rijk van zeer korte duur
blijken te zijn en eenzijdig worden opgezegd (VSO belastingdienst). De fiscalisering
van de sector levert een merkwaardig beeld op: de wet aanpassen om het afromen
van de gelden van de corporatiesector te legaliseren.
De verontwaardiging berust op de ongelijke behandeling van de corporaties als
maatschappelijk ondernemer in vergelijking met de commerciële bedrijven met
vergelijkbare activiteiten.
In de vergaderingen is regelmatig stil gestaan bij thema’s die verband houden
met de invulling van onze maatschappelijke taak.
De RVC vergaderingen zijn op een uitzondering na in de vakantieperiode, steeds
door alle leden bijgewoond.
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In het kader van de toezichtfunctie zijn besproken:
• het prestatieoordeel van het ministerie VROM;
• de uitkomsten van het onderzoek van het Centraal Fonds Volkshuisvesting
(CFV) naar de jaarverslagleggingen 2007 van woningcorporaties en de daaruit
voortvloeiende beoordeling van de verslaglegging van Maasvallei;
• de beoordeling van het CFV van de financiële positie 2007 van Maasvallei
waarbij is vastgesteld dat het gecorrigeerde weerstandsvermogen hoger is
dan het minimale noodzakelijke weerstandsvermogen.
In een afzonderlijke bijeenkomst heeft de externe accountant een uitvoerige
toelichting gegeven op de jaarstukken en de accountantsrapportage.
De RVC heeft geconcludeerd dat door 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 activiteitenplan
zijn onder meer de volgende besluiten besproken respectievelijk goedgekeurd:
• Vaststelling voorlopig budget voor de ontwikkeling van het nieuwbouwplan
Heugemerstraat;
• Vaststellen nieuwe verkoopprijzen woningen Brusselseweg;
• Vaststellen voorlopige bijdrage van 50% van voor de realisatie van het Centrum
voor Jeugd en Gezin:
• Vestigen erfdienstbaarheid ten laste van de Cypressenhoven;
• Formele ontslagverlening aan dhr. J. Lennertz;
• Vaststellen van de jaarverslagen van de verschillende BV”s;
• Huurbeleid 2008 met huurverhoging van 1,6%;
• Opdracht stedenbouwkundige visie Heer en Scharn;
• Vaststellen sponsorbeleid;
• Prestatieafspraken 2008 met de gemeente Maastricht;
• Personele uitbreiding met 2 medewerkers leefbaarheid;
• Ontslagaanvraag RvC-lid dhr. J. Wevers;
• Actualiseren strategisch voorraadbeleid
• Vaststellen voorlopig budget voor de ontwikkeling van de nieuwbouw Hunnenweg volgens Cradle to Cradle principe;
• Vervangen kantoorautomatisering;
• Opstarten energiecertificering conform EPBD;
• Beschrijven functieprofielen volgens de RVB-methode en opnieuw waarderen
van de functies;
• Voorlopige deelname in Roos (samenwerkingsverband tussen corporaties en
RIBW) ten behoeve van verbeteren dienstverlening huurders;
• Ontwikkelen nieuwe corporate identity en communicatiestrategie;
• Afschaffen waarborgsom en restitueren openstaande waarborgsommen aan
de huurder;
• Verbouwen studenten eenheden ten huisvesting groepswonen Abbeyfield;
• Aankoop pand Boerenbond in Gulpen;
• Aankoop boerderij Westrand 23 in Amby;
• Aankoop 5 appartementen Onder de Kerk in Heer;
• Aankoop 11 appartementen Amby fase 1;
• Aankoop gebouw Rabobank Severenplein 26 te Amby;
• Verkoop woningen Nazareth aan Woonpunt;
• Herfinanciering aantal leningen;
• Benoemen RvC-lid dhr. L. Schaepkens;
• Vaststellen Ondernemingssplan 2009 - 2013 “Maasvallei onderweg”.
Daarnaast is kennis genomen van:
• De rapportage evaluatie onderhoudsuitgaven 2007.
• Managementrapportage KWH.
• Vergelijkende bedrijfstakcijfers
• Gevolgen van de krimp van de bevolking in Zuid Limburg voor de woningbouwopgave voor de komende jaren.
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Toezicht op verbindingen De RVC heeft in dezelfde samenstelling gefunctioneerd als Raad van Commissarissen van de dochteronderneming Holding WS
Maasvallei Maastricht B.V. en de daaronder ressorterende 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.
Relatie met bestuur De RVC is verantwoordelijk voor een goed bestuur, onder
meer door benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse evaluatie. In 2008 is de
samenstelling van het bestuur gewijzigd. Per 1 maart 2008 is een nieuwe directeur/bestuurder benoemd.

De RVC heeft vastgesteld dat in het jaar 2008 geen transacties hebben plaats
gevonden binnen Maasvallei die zouden hebben kunnen leiden of te maken
hebben gehad met tegenstrijdige belangen. Geen van de leden van de RVC of
het bestuur hebben relaties waarin zakelijke belangen van Maasvallei een rol
spelen.
Evaluatie eigen functioneren De RVC heeft in het verslagjaar te maken gehad met een overvolle agenda als gevolg van het werven en inwerken van de
nieuwe directeur/bestuurder. De evaluatie van het eigen functioneren buiten
de aanwezigheid van het bestuur heeft niet plaats gevonden in het verslagjaar.
De evaluatie is wederom voorzien voor 2009.

De RVC heeft het functioneren van de nieuwe directeur/bestuurder niet afzonderlijk beoordeeld. In het verslagjaar zijn de contacten met de nieuwe directeur/
bestuurder veelvuldig en intensief geweest in het kader van zijn inwerkproces.
Naast de reguliere vergaderingen is meerdere keren overleg gevoerd over de te
realiseren koerswijzigingen die de organisatie de komende jaren wil bewerkstelligen. De doelen die met de voormalige directeur - bestuurder zijn afgesproken
zijn in de begroting en het activiteitenplan opgenomen. De resultaten zijn vergeleken met de begroting en het activiteitenplan en beoordeeld in hun onderlinge relatie. De bevindingen zijn met de nieuwe directeur - bestuurder besproken
en voor 2008 wederzijds geaccordeerd. Op basis van deze beoordeling is het
variabel deel van de bezoldiging van de directeur-bestuurders toegekend.

Goedkeuring Raad van Commissarissen De RVC heeft in het kader van haar
toezichthoudende taak de jaarrekening en het jaarverslag over 2008 onderzocht en heeft hierbij kennis genomen van de door accountantskantoor Ernst
& Young Accountants afgegeven accountantsverklaring, die is opgenomen op
pagina 129 van het jaarverslag. Tevens heeft de RVC op grond van haar statutaire
taak de accountant Ernst & Young Accountants aangewezen die belast is met de
controle op de jaarrekening.

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
2008 heeft in de bezoldigingssystematiek geen wijziging plaatsgevonden.

De vaststelling strekt tot decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid en
de op basis daarvan verrichte activiteiten.

Voor de pensioenvoorziening van de directeur/bestuurder is de in de branche
gebruikelijke pensioenregeling van toepassing.

De RVC heeft een besluit tot vaststelling van het jaarverslag 2008 goedgekeurd
in zijn vergadering van 18 juni 2009 waarbij de directeur/bestuurder en de
accountant van Ernst & Young Accountants aanwezig waren.

Dankwoord De RVC dankt de medewerkers, het management en de directeur/
bestuurder voor hun grote inzet in het jaar 2008 en voor de behaalde resultaten.
Maastricht, 18 juni 2009

Onafhankelijkheid De onafhankelijkheid van de leden van de RVC is in overeenstemming met de bepalingen III.2.2 van de Governance Code Woningcorporaties.
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J.TH.M. van de Weerdt
Voorzitter Raad van Commissarissen
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Balans
Bedragen x € 1.000

31-12-2008

ACTIVA
Geconsolideerd
Maasvallei
Groep

31-12-2007
Enkelvoudig
Maasvallei

Geconsolideerd
Maasvallei
Groep

Enkelvoudig
Maasvallei

Vaste Activa
Materiële vaste activa:
Onroerende zaken in exploitatie
Onroerende zaken in ontwikkeling
Onroerende en roerende zaken tdv exploitatie
Totaal materiële vaste activa

126.991
6.699
2.335

126.124
6.239
2.335

135.036
3.628
2.309

134.171
3.344
2.309

136.025

134.698

140.973

139.824

377
60
2

Totaal financiële vaste activa
Totaal vaste activa

377
1.870

418
12
2

418
1.716

439

2.247

432

2.134

136.464

136.945

141.405

141.958

Vlottende Activa
Voorraden onderhoudsmaterialen
Vorderingen
Liquide middelen

40
1.863
6.595

40
2.115
6.561

65
1.060
5.387

65
903
5.363

Totaal vlottende activa

8.498

8.716

6.512

6.331

Enkelvoudig
Maasvallei

Geconsolideerd
Maasvallei
Groep

Enkelvoudig
Maasvallei

58.941

59.672

61.899

62.586

58.941

59.672

61.899

62.586

Egalisatierekeningen
Subsidie BWS
Rijksbijdragen

4

4

Totaal egalisatierekeningen

4

4

279
1.235

1.235

144.962

145.661

147.917

148.289

Totaal eigen vermogen

Voorzieningen
Huurgarantie
Onrendabele investeringen nieuwbouw
Latente belastingverplichtingen

2.523
304

2.523
304,00

Totaal voorzieningen

2.827

2.827

1.514

1.235

Langlopende schulden
Leningen
Waarborgsommen

78.611

78.611

80.358
528

80.358
528

78.611

78.611

80.886

80.886

4.583

4.551

3.614

3.578

144.962

145.661

147.917

148.289

Totaal langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal activa
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31-12-2007

Geconsolideerd
Maasvallei
Groep

Eigen Vermogen
Overige reserves

Financiële vaste activa:
Te vorderen BWS subsidie
Deelneming
Overige

31-12-2008

PASSIVA

Totaal passiva
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Winst- en verliesrekening
Bedragen x € 1.000

Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling in de enkelvoudige en in de geconsolideerde jaarrekening
2008
Geconsolideerd
Maasvallei
Groep

Bedrijfsopbrengsten
Huren
Vergoedingen
Bijdragen in exploitatie
Winst uit verkoop bestaand bezit
Overige bedrijfsopbrengsten

Totaal bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten
Afschrijvingen
Overige waardeveranderingen materiële vaste activa
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Lasten onderhoud
Overige bedrijfslasten

14.817
1.454
75
503
408

17.257

72
6.104
1.708
174
294
2.890
4.208

Enkelvoudig
Maasvallei

14.806
1.454
75
503
408

17.246

72
6.104
1.708
174
294
2.890
4.181

Geconsolideerd
Maasvallei
Groep

14.729
1.303
98
0
488

16.618

66
2.299
1.613
158
270
2.880
3.416

Enkelvoudig
Maasvallei

14.719
1.303
98
0
488

16.608

66
2.299
1.613
158
270
2.880
3.397

15.423

10.702

10.683

1.807

1.823

5.916

5.925

Rentebaten

304

380

307

390

Rentelasten

4.119

4.119

4.307

4.307

Bedrijfsresultaat

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Mutatie actuele waarde materiële vaste activa
Jaarresultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat deelneming
Jaarresultaat na belastingen

-2.008

-1.916

1.916

2.008

10

10

6.729

6.729

-1.998

-1.906

8.645

8.737

1.008

1.008

0

0

48
-2.958

0
-2.914

0
8.645

0
8.737

Algemeen De stichting heeft zowel de enkelvoudige jaarrekening als de
geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen als
opgenomen in Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek en in artikel 26, eerste lid van
het Besluit beheer sociale huursector (BBSH).
De jaarrekening is opgemaakt op 18-06-2009. De geconsolideerde jaarrekening
luidt in Euro’s, hetgeen de functionele en presentatievaluta van de groep is.
Consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening worden op de financiële
gegevens opgenomen van de stichting en haar groepsmaatschappijen per
31 december van het boekjaar.
Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend.
De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum
waarop beslissende zeggenschap op de groepsmaatschappij 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 grondslagen van
waardering en resultaatbepaling vastgesteld.
Salderen Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd
in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor zover:
- Een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post
van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en
- Het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten
simultaan af te wikkelen.

Materiële vaste activa
Onroerende zaken in exploitatie De grond in eigendom, de afgekochte
erfpacht en de woningen met de daarbij behorende installaties, de garages
en de investeringen in woningverbetering alsmede woningaanpassingen zijn
complexgewijs gewaardeerd tegen actuele waarde.
De actuele waarde is gebaseerd op de bedrijfswaarde. Onder de bedrijfswaarde
wordt verstaan de contante waarde van de toekomstige in- en uitgaande kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief en bij het uiteindelijk afstoten. De
uitgangspunten voor de berekening van de bedrijfswaarde zijn gelijk aan de
uitgangspunten van de financiële meerjaren begroting van de stichting.
Het huur-, verkoop-, en onderhoudsbeleid en de herstructureringsopgave zijn
elementen waarmee rekening is gehouden bij het formuleren van de uitgangspunten. De resultaten uit het strategisch voorraad beheer, in het bijzonder voor
wat betreft de investeringen in het bezit om te komen tot de gewenste prijskwaliteitverhouding per product-markt combinatie, zijn ook als zodanig in de
bedrijfswaardeberekeningen verwerkt.
De actuele waarde ultimo 2008 bedraagt €. 126,9 miljoen (2007 €. 135,0).
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De hierna volgende parameters zijn gehanteerd voor het bepalen van de bedrijfswaarde:
Huursomstijging:

2007

15.450

Totaal bedrijfslasten

Grondslagen
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2009
vanaf 2010

Huurderving:

2,50%
2,25%
1,00%

Inflatie onderhoud:

2009
vanaf 2010

4,50%
3,25%

Inflatie overige variabele lasten:

2009
vanaf 2010

3,50%
2,50%

Disconteringsvoet:

6,00%

De mutatie van de bedrijfswaarde is als volgt te verklaren:
(bedragen x € 1 miljoen)
Actuele waarde 31-12-2007
Jaareffect
Gevolgen mutatie’s in het bezit:
- verkoop huurwoningen
- sloop huurwoningen
- nieuw-/verbouw

135,0
1,7 -

Subtotaal

123,4

Gevolgen aanpassing van beleidsparameters en uitgangspunten
- wijziging disconteringsvoet
- restwaarde
- levensduur
- inflatie en lastenstijging
- huurbeleid
- onderhoudsuitgaven
- overige exploitatiebaten en lasten
- overige
Actuele waarde 31-12-2008

11,6 0,1 1,8 +

0,0 +
2,7 +
1,9 +
8,5 +
3,3 2,1 +
8,5 0,1 +
126,9

De complexindelingen zijn gedefinieerd op basis van de voormalige 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.
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie Deze
activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen.
De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening
houdend met de restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen
ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord.
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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 subsidierendement onder aftrek van de ontvangen bijdrage.
Deelneming Deelnemingen waarin de stichting invloed van betekenis uitoefent 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
nettovermogenswaarde vermeerderd met haar aandeel in de resultaten van de
deelnemingen vanaf het moment van verwerving, bepaald volgens de grondslagen zoals vermeld in deze jaarrekening. 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. € 778 duizend (2007: € 686 duizend).

contante 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 voorcalculatorisch exploitatieverloop.
Overige Waardering van de overige subsidies vindt plaats tegen de nominale waarde.

Voorzieningen

Vorderingen De vorderingen onder de financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde ofwel de lagere realiseerbare waarde.

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk
is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voor per balansdatum aangegane toekomstige nieuwbouwverplichtingen bestemd
voor eigen exploitatie die kwalificeren als een verlieslatend contract (RJ 645.22) wordt
voor het onrendabele deel (zijnde het nadelige verschil tussen de bedrijfswaarde en
de berekende verkrijgings- of vervaardigingsprijs) een voorziening opgenomen.

Vlottende activa

Langlopende- en kortlopende schulden

Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs danwel de lagere opbrengstwaarde.

Bij de eerste opname van langlopende schulden (financiële verplichtingen) worden
deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met de direct daaraan toe te
rekenen transactiekosten. Na de eerste waardering worden de financiële
verplichtingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de
effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de winst- en verliesrekening
opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen,
alsmede via het amortisatieproces. De gemiddelde rentevoet van de langer dan
een jaar uitstaande leningen bedraagt 5,07% (2007: 5,20%).

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

Belastingen

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:

Voor alle belastbare tijdelijke verschillen wordt een latente belastingverplichting
opgenomen tenzij anders vermeld in de toelichting op de balans. Voor alle
verrekenbare tijdelijke verschillen en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een latente belastingvordering opgenomen voor zover het
waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening.
De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt
gebaseerd op de fiscale gevolgen van de door de stichting, per balansdatum,
voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van activa en verplichtingen.
De latente belastingverplichtingen en -vorderingen worden gewaardeerd
tegen nominale waarde. Voorzover waardering tegen contante waarde wordt
toegepast, is dit uiteengezet in de toelichting op de balans.
De (niet-)latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd
indien is voldaan aan de algemene voorwaarden voor saldering.
Tussen de stichting en haar Nederlandse groepsmaatschappijen bestaat een
fiscale eenheid. De verrekening van de belastingen binnen deze eenheid vindt
plaats elke maatschappij zelfstandig belastingplichtig is. Latente belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen; latente belastingvorderingen
zijn opgenomen onder de overige vorderingen van de Financiële vaste activa.

Overige reserves
enkelvoudige jaarrekening
Groepsmaatschappij met
negatief eigen vermogen
Resultaat op intercompany
Transacties
Overige reserves
geconsolideerde jaarrekening

Eigen vermogen

Jaarresultaat

59.672

-2.914

-731

-44

0

0

58.941

-2.958

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 subsidierendement verminderd met het ten
gunste van het resultaat gebrachte traditionele exploitatietekort.
Rijksbijdragen De egalisatierekening rijksbijdragen is de resultante van de
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Opbrengsten
Huren Betreft de te ontvangen netto huren, exclusief de vergoedingen voor
leveringen en diensten en onder aftrek van huurderving.
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Vergoedingen Betreft van huurders (boven de netto huurprijs) en derden ontvangen 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 bijdragen van
de woningaanpassingen verantwoord.
Verkoop onroerende goederen Dit betreft de opbrengst uit de verkoop van
huurwoningen. Deze opbrengst wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt
als alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke
risico’s met betrekking tot de goederen zijn overgedragen aan de koper, het
bedrag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden bepaald en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.
Overige bedrijfsopbrengsten Hieronder zijn verantwoord:
- Vergoedingen en verrichte diensten.
- De aan derden doorberekende kosten voor administratie en beheer.
Rente Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de winst- en verliesrekening
verwerkt rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende
actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk.
Intercompany-transacties Resultaten uit transacties met en tussen groepsmaatschappijen worden volledig geëlimineerd. Resultaten uit transacties met
en tussen deelnemingen die tegen nettover-mogenswaarde gewaardeerd worden, worden proportioneel verantwoord.
Resultaten uit transacties met en tussen deelnemingen die tegen kostprijs worden gewaardeerd, worden volledig verantwoord, tenzij zij in wezen niet zijn gerealiseerd.

Kosten
Algemeen De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds
vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop
zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens
wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.
Overige waardeveranderingen materiële vaste activa Hieronder zijn de
onrendabele investeringen in onroerende zaken in ontwikkeling opgenomen.
Lasten onderhoud Hier worden de uitgaven verantwoord van het planmatig,
dagelijks en mutatie-onderhoud.
Pensioenen De (vroeg)pensioenen van de werknemers van de corporatie zijn
ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW).
De betreffende pensioenregeling kwalificeert als een toegezegdpensioenregeling aangezien de pensioenuitkeringen aan de deelnemers niet uitsluitend afhankelijk zijn van de betaalde premies en behaalde rende-menten maar ook
gekoppeld zijn aan de pensioengrondslagen/salarissen van de deelnemers.
Het bedrijfstakpensioenfonds stelt overigens dat de pensioenregeling een toegezegde bijdrageregeling betreft. De pensioenregeling is in de jaarrekening verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling omdat overeenkomstig RJ271.310
voldaan is aan de voorwaarden dat
a) de corporatie is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en tezamen
met andere rechtspersonen dezelfde pensioenregeling toepast en
b) de corporatie geen verplichting heeft tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het
voldoen van hogere toekomstige premies.
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Dit betekent dat de verschuldigde premiebijdragen rechtstreeks in de winst- en
verliesrekening als pensioenlast worden verantwoord en dat de nog te betalen
danwel terug te ontvangen bijdragen worden opgenomen onder de kortlopende
schulden respectievelijk vorderingen.
In het vierde kwartaal van 2008 daalde de dekkingsgraad van SPW. Zowel het
negatieve rendement op de beleggingsportefeuille als de gedaalde rente lagen
hieraan ten grondslag. De hoogte van de marktrente en het beleggingsresultaat
hebben ervoor gezorgd dat de dekkingsgraad in het vierde kwartaal
van 2008 is gedaald naar 95% (ultimo 2007: 137%).
De Nederlandsche Bank stelt een minimale dekkingsgraad van 105% en een
buffervereiste die uitkomt op een dekkingsgraad van tenminste 116%.
Op 26 maart heeft SPW volgens de voorschriften van de DNB een herstelplan
vastgesteld. Volgens dit plan is SPW ruim binnen de herstelperiode van vijf jaar
weer op het minimum niveau van 105% en ruim binnen vijftien jaar weer op
117%, het vereiste niveau. SPW voldoet daarmee aan de herstelnormen. Dit
betekent wel dat het fonds de komende jaren niet of beperkt zal indexeren.
Onderdeel van het plan is dat de premie gedurende langere tijd op het maximum
van 31% blijft. Dat betekent dat in die periode er 2%-punt meer premie betaald
moet worden dan in 2008.
Sinds begin 2009 is de dekkingsgraad van SPW verder gedaald naar ca. 88% en
is daarna weer iets gestegen naar momenteel ca. 92%.
Hoofdpunten herstelplan SPW:
• Ruim binnen herstelperiode van vijf jaar uit dekkingstekort (105%)
• Ruim binnen herstelperiode van vijftien jaar uit reservetekort (117%)
• Geen of beperkte indexatie/toeslag gedurende eerste jaren.
Rente Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar
rato van de resterende hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies worden als
rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden toegerekend zodanig dat tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve
rente in de winst- en verliesrekening wordt verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen
ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden.
Mutatie actuele waarde Dit betreft de mutatie in de bedrijfswaarde van de
onroerende zaken in exploitatie als gevolg van het tijdseffect en de aanpassingen in beleidsparameters en uitgangspunten.
Belastingen naar de winst Met ingang van 1 januari 2008 zijn woningcorporaties integraal belastingplichtig geworden voor de heffing van de
Vennootschapsbelasting. Woningstichting Maasvallei Maastricht vormt vanaf
1 januari 2008 een fiscale eenheid voor de heffing van de vennootschapsbelasting met Holding WS Maasvallei en haar dochtervennootschappen.
In het kader van de integrale belastingplicht zijn Aedes en de Belastingdienst
op 23 januari 2009 een nieuwe vaststellingsovereenkomst (VSO II) overeengekomen. In VSO II is o.a. voorgeschreven op welke wijze de activa en passiva
die in 2006 en 2007 op grond van VSO I niet waren belast voor de heffing van
de vennootschapsbelasting op de openingsbalans per 1 januari 2008 dienen
te worden gewaardeerd. Verder regelt VSO II op welke wijze het resultaat op
projectontwikkeling ingeval van gemengde projecten en het resultaat op kooptussenvormen dient te worden verantwoord.
De belastingen in de winst- en verliesrekening worden berekend op basis van
het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten
en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten. Tevens wordt daarbij rekening
gehouden met wijzigingen in latente belastingvorderingen en -verplichtingen
uit hoofde van wijzigingen in het belastingtarief, een herbeoordeling van de
realisatiemogelijkheid van latente belastingvorderingen of een wijziging in de
verwachte realisatie van een actief.
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Kasstroomoverzicht

Accountantsverklaring

Bedragen x € 1.000

2008

2007

Algemene grondslagen
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en
uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Samenstelling geldmiddelen
Geldmiddelen per 31 december 2007 van de groep

5.387

Balansmutatie geldmiddelen in 2008

1.208

Geldmiddelen per 31 december 2008 van de groep

6.595

Kasstroom uit operationele activiteiten
1.807

Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutatie egalisatierekeningen
- overige waardeveranderingen
- mutatie voorzieningen

72
-4
3.581
1.009

Veranderingen in vlottende middelen:
Kasstroom uit bedrijfoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

66
-25
1.064
1.162
4.658

2.267

-514

-879

5.951

7.304

304
-4.119

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

5.916

307
-4.307
-3.815

-4.000

2.136

3.304

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investering materiële vaste activa
Desinvestering materiële vaste activa
Overige investeringen in financiële vaste activa

-10.118
11.472
-7

-4.639
615
35
1.347

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-3.989

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Waarborgsommen
Aflossing langlopende schulden
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen
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7.065
-528
-8.812

345
19
-2.332
-2.275

-1.968

1.208

-2.653
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KENGETALLEN

Kengetallen
(Geconsolideerd)
BOEKJAAR

2008

2007

2006

2005

2004

Aantal verhuureenheden
Woongelegenheden in eigendom
zelfstandige woongelegenheden
onzelfstandige woongelegenheden
Woonwagens/standplaatsen
Garages/parkeerplaatsen
Winkel-/bedrijfsruimten

2810
438
18
143
12

2913
454
19
143
16

2940
456
16
147
16

2958
464
16
146
16

2965
464
16
145
18

Totaal aantal verhuureenheden in eigendom

3421

3545

3575

3600

3608

3211

3237

3259

3267

187
34
0

144
34
0

144
34
0

151
6
0

155
6
117

3.642
318
3960

3.723
605
4328

3.753
605
4358

3.757
587
4344

3.886
581
4467

Aantal woongelegenheden in aanbouw

22

27

4

25

35

Balans en winst- en verliesrekening
Bedragen x € 1.000
Eigen vermogen
Huren
Vergoedingen
Jaarresultaat

58.941
14.817
1.454
-2.958

61.899
14.729
1.303
8.645

53.255
14.517
1.447
14.726

38.528
14.137
1.175
-2.863

41.398
14.484
1.236
5.186

0,72
0,58
19.044

0,83
0,77
19.277

0,98
0,64
16.451

0,84
0,84
11.822

0,64
0,46
12.672

4,68

4,4

5,14

5,72

5,34

-5,02
4.821
31,8
2.176
40,7
0,80
1,85
5,24
3.915
57.414

13,97
4.613
32,7
2.041
41,9
8,76
1,80
5,32
2.898
60.616

27,65
4.511
36,3
1.989
37,7
13,54
1,98
5,31
4.674
49.004

-7,43
4.374
34,6
1.931
31,0
1,51
0,56
5,94
-2.481
41.102

12,53
4.299
32,6
1.798
31,9
7,71
1,80
5,82
4.142
37.337

Waarderingsgrondslag

rekenverhuureenheden *
3095
* (onzelfstandige woongelegenheid telt voor ½ verhuureenheid)
(garage/parkeerplaats telt voor ¼ verhuureenheid)
Woongelegenheden in beheer
Garages in beheer
Vestiging erfpachtrecht
Totaal aantal verhuureenheden in exploitatie
Technisch en administratief beheer
Totaal aantal eenheden

Algemeen
Huurachterstand zittende huurders in % jaarhuur
Huurderving in % jaarhuur
ABR per verhuureenheid
Renteresultaat uitgedrukt in een percentage van de
reserves, egalisatierekeningen
Jaarresultaat uitgedrukt in een percentage van het
eigen vermogen (rentabiliteit eigen vermogen)
Gemiddelde netto huur per verhuureenheid
Totale personeelsbezetting op fulltime basis
Salarissen en sociale lasten (x € 1.000)
Solvabiliteit (EV/TV x 100)
Rentabiliteit totale vermogen
Liquiditeit (current ratio)
Betaalde rente in % van lang vreemd vermogen (RVV)
Werkkapitaal (x € 1.000)
Interne financiering (x € 1.000)
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