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Nieuwe
energie
Nieuwe energie. In 2009 heeft Maasvallei zijn organisatie ‘opgeladen’. Een
nieuwe stijl, een nieuwe dynamiek. Niet alleen de ontwikkeling van een
andere huisstijl, maar ook de veranderingen in de organisatie en de wijze
waarop Maasvallei naar buiten treedt tonen aan dat er een frisse wind waait.
Deze ontwikkelingen geven én creëren energie zowel binnen de corporatie
als daarbuiten.
‘Nieuwe Energie’ staat ook voor duurzaam-

een rode draad door het verslag en krijgt een

heid. Deze kernwaarde is Maasvallei op het

extra accent in de 5 energieke projecten die

lijf geschreven. Maasvallei streeft naar duur-

aantonen dat ‘Nieuwe Energie’ daadwerkelijk

zaamheid in wonen, woonomgevingen en in de

resulteert in vooruitgang. ‘Nieuwe Energie’ is er

relatie met onder andere medewerkers, klan-

ook digitaal. Het jaarverslag is te downloaden

ten en stakeholders. ‘Nieuwe Energie’ geeft

op www.maasvallei.nl. De energieke projecten

voeding aan de toekomst en dat laten we in

staan samen met een samenvatting van het

dit jaarverslag 2009 zien. Het thema loopt als

verslag op usb.



Voorwoord
Het in 2008 ingezette veranderingsproces is afgelopen jaar goed op stoom
gekomen. Ook de kredietcrisis heeft daarin een rol gespeeld. Projectontwik
kelaars kregen te kampen met een afwachtende kopersmarkt, waardoor de
ontwikkeling of start van een groot aantal nieuwbouwprojecten werd uitge
steld of zelfs afgeblazen.
Maasvallei is hierop ingesprongen omdat uit-

(sloop, samenvoegen en verkoop) betekent

breiding met nieuwbouwprojecten één van

dit dat we netto 400 woningen toevoegen

beleidspunten is voor de komende jaren. De

aan ons woningbezit.

nieuwbouwproductie van Maasvallei stond
jaren, met gemiddeld 20 woningen per jaar,

De nieuwbouwproductie is onderdeel van

op een laag niveau. Voor de komende tien

het voorraadbeleid van Maasvallei. De verder

jaar is het nieuwbouwprogramma vastge-

toenemende vergrijzing leidt onder meer tot

steld op 100 woningen per jaar. In relatie tot

een toenemende vraag naar levensloopbe-

ingrepen in de bestaande woningvoorraad

stendige woningen. Een andere ontwikkeling



is de maatschappelijke individualisering en

teerde diensten is primair gebaseerd op de

de daarmee samenhangende persoonlijke

maatschappelijke prestatie. Ook het verbe-

behoefte aan een hogere kwaliteit van wo-

teren van leefbaarheid in wijken en buurten

nen. Dit vraagt om een vraaggerichte bena-

wordt gekenmerkt door een maatschappe-

dering van de ontwikkeling van de voorraad.

lijke drijfveer. In 2009 heeft Maasvallei deze

Hoe komen we zo goed mogelijk tegemoet

missie concreet gemaakt in meerdere pro-

aan de huidige én toekomstige woonwensen

jecten, zoals de huisvesting voor (jong) de-

van de consument. Woningen die technisch

menterenden in Villa Keizerskroon.

verouderd zijn moeten in deze context beoordeeld worden. Dit kan leiden tot sloop,

Eén van de voorwaarden om deze missie

samenvoeging, verkoop of renovatie. Hierbij

succesvol te maken is de lokale verankering;

wordt niet alleen gekeken naar de woningen

betrokkenheid bij de buurt en haar bewoners,

zelf, maar ook naar de buurt en de wijk waar-

weten wat er speelt en gehoor geven aan

in de woningen gelegen zijn. In wijken waar

woon- en leefbehoeften. Dit kan alleen als

Maasvallei veel woningbezit heeft is ons er

de organisatie omgevings- en klantgericht

veel aan gelegen om de bestaande kwalitei-

is en de medewerkers beschikken over de

ten in deze wijken te behouden en op lange

competenties en mentaliteit om de ambities

termijn te verbeteren. Vanuit deze ambitie

van Maasvallei om te zetten naar resultaten.

heeft Maasvallei een stedenbouwkundige

Onze medewerkers bepalen ons succes.

visie voor Heer en Scharn laten uitwerken.

Het HRM-beleid is in 2009 hernieuwd en

In overleg en afstemming met de gemeente

heeft onder meer geresulteerd in een aan-

Maastricht moeten we op basis van dit plan

passing van de interne organisatie.

komen tot een integrale visie en daaraan gekoppelde afspraken tot realisatie.

Maasvallei vernieuwt. Intern en extern zijn
zaken in gang gezet die onze identiteit en

Van oudsher is onze taak het bouwen, ver-

missie in de praktijk brengen. Dat geeft ons

huren en beheren van woningen, in het

energie en daarmee brengen we ook weer

bijzonder voor mensen die niet zelfstandig

nieuwe energie in de samenleving, bij onze

in hun woonbehoefte kunnen voorzien. In

bewoners en onze partners.

2009 heeft Maasvallei de expliciete keuze

Wij hopen ook dat u energie krijgt van dit

gemaakt om zich verder te ontwikkelen

verslag.

als maatschappelijke organisatie naar een
maatschappijgedreven woningcorporatie.

Frans Crijns

Het aanbod van wonen en daaraan gerela-

Directeur/bestuurder Maasvallei
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Missie & Visie

Gehoor
geven aan
woon- en leefbehoeften
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1

Maasvallei
brengt wonen
tot leven
In 2009 heeft Maasvallei met het project ‘Maasvallei Onderweg’ haar identi
teit getoetst aan de vernieuwde missie en visie. Hiervoor is een extern bu
reau ingeschakeld dat met de raad van commissarissen, managementteam,
medewerkers, bewoners en stakeholders een interne en externe waarde
beleving heeft geformuleerd op basis waarvan een vernieuwde (visuele)
identiteit is vastgesteld.
Medewerkers omschreven hun eigen orga-

woningbezit, de mooie buurten, een diversiteit

nisatie als behoudend, teveel denkend vanuit

aan doelgroepen en het respect voor histori-

de organisatie, te weinig vanuit de klant en

sche gebouwen.

onvoldoende participerend in de maatschappelijke omgeving. De medewerkers zijn una-

Conclusie: De basis is er. Wat moet verbe-

niem positief over de potentie van Maasvallei.

teren zijn de uitstraling en attitude; meer flair,

Ze zijn betrokken en trots op hun corporatie

meer lef, klantgerichter werken: Maasvallei

onder andere vanwege het onderscheidende

telt mee!
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Klanten en stakeholders geven aan dat Maas-

derd omdat uit de onderzoek is gebleken dat

vallei nadrukkelijker de interactie moet initië-

Maasvallei een positieve gevoelswaarde heeft

ren. Beter informeren, samenwerken, com-

waar we op verder kunnen bouwen. In het

municeren, participeren en betrekken zijn de

creëren van de nieuwe visuele identiteit was

meest gehoorde verbeterpunten. Aspecten

een belangrijk uitgangspunt dat Maasvallei

als visuele identiteit en innovaties zijn onder-

dichtbij zichzelf blijft. Zowel medewerkers, be-

geschikt aan hoe de corporatie daadwerkelijk

woners als stakeholders zijn in essentie po-

in haar omgeving staat en het gesprek aan-

sitief. Het logo paste echter niet meer bij de

gaat. Maasvallei wordt gewaardeerd om haar

nieuwe dynamiek en ambitie van Maasvallei.

openheid, respect, kleinschaligheid, korte lij-

Zowel vorm, kleurgebruik als typografie zijn

nen, duidelijke afspraken en eerlijkheid. Het

aangepast aan de actuele visie en missie van

beeld dat stakeholders hebben is vaak dat

de corporatie. Het resultaat is een fris logo

van verhuurder van sociale woningen. Daar-

en huisstijl waarin kernwaarden als dynamiek,

naast wordt de corporatie ervaren als vernieu-

transparantie en participatie tot de verbeel-

wend, sociaal en betrouwbaar. Tevens wordt

ding spreken. Het is aan de organisatie ervoor

het in gang gezette veranderingsproces ook

te zorgen dat onze nieuwe uitstraling klopt

daadwerkelijk ervaren, met name door stake-

met de realiteit. Dat we inderdaad klantge-

holders; meer openheid en betrokkenheid.

richter werken, meer tussen onze bewoners
staan en samen met partners woonambities

Op basis van deze bevindingen heeft Maasval-

waarmaken in de breedste zin.

lei onder meer besloten haar visuele corporate

De wijze waarop Maasvallei invulling geeft

identity aan te passen aansluitend bij de maat-

aan haar missie wordt enerzijds bepaald door

schappelijke kernwaarden en missie: respect-

Maasvallei zelf, anderzijds door landelijke en

vol en sociaal vernieuwen met aandacht voor

regionale ontwikkelingen. Wat onveranderd

mensen, wonen en woonomgevingen. De pay

blijft is de maatschappelijke functie. Voorop

off, ofwel de slogan, die deze missie naar bui-

staat is dat Maasvallei voldoende kwalitatief

ten communiceert is:

aanbod heeft voor de primaire doelgroepen
en de leefbaarheid in wijken bevordert.

Maasvallei brengt wonen tot leven.

Ontwikkelingen
Deze kerngedachte is eveneens vertaald
naar een visuele identiteit, bestaande uit een

Beleid

beeld-/woordmerk, uitgewerkt in een huisstijl

Het beleid voor wonen, de leefomgeving en

en look & feel. De naamgeving is niet veran-

leefbaarheid wordt de komende jaren steeds
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1
meer op lokaal niveau geformuleerd en uitge-

De marktkansen in en rondom Maastricht lig-

voerd. Gemeenten krijgen hierbij een nadruk-

gen niet meer voor het oprapen. Desalniette-

kelijke rol toebedeeld, zowel als opsteller van

min heeft Maasvallei eigendom verworven in

woonbeleid en als regisseur van de uitvoering

de gemeente Beek, Eijsden en Gulpen.

daarvan.

Lastenverzwaring
Als één van de uitvoerende partijen van het

De woningcorporaties zijn vanaf 1 januari

woonbeleid bepaalt Maasvallei haar positie

2008 verplicht om over alle activiteiten ven-

en ontwikkelt deze: zowel op het vlak van

nootschapsbelasting (VPB) te betalen, ook

projectontwikkeling als op het vlak van maat-

over de verhuur van woningen. De integrale

schappelijk ondernemen. Maasvallei onder-

VPB heeft ingrijpende gevolgen voor de fi-

scheidt zich van marktpartijen door haar lange

nanciële positie.

termijnvisie, de verbondenheid met de lokale

Een andere lastenverzwaring is er de Voge-

gemeenschap en de nadruk die zij legt op

laarheffing. Deze bijzondere bijdrageheffing

maatschappelijk rendement.

is opgelegd ten behoeve van de steun aan
de 40 Krachtwijken. Een aantal corporaties

Krimp en vergrijzing

heeft bij het CFV (Centraal Fonds van Huis-

Omdat Zuid Limburg te maken krijgt met een

vesting) bezwaar aangetekend tegen de bij-

daling van de bevolkingsomvang is inzicht in

drageheffing bijzondere projectsteun 2008.

risico’s en kansen en het vinden van aankno-

Het CFV heeft dit bezwaar niet gehonoreerd.

pingspunten voor oplossingen onontbeerlijk.

Vervolgens heeft Maasvallei samen met een

De structurele daling van de bevolking vraagt

aantal andere corporaties bij de rechtbank

bijzondere aandacht en om gedegen inzicht

beroep aangetekend tegen de door het CFV

in de ontwikkeling van de (regionale) woning-

opgelegde bijdrageheffing. Naar de mening

behoefte. Krimp en vergrijzing leiden tot een

van Maasvallei is de heffing in strijd met het

wijziging in de kwantitatieve en kwalitatieve

stelsel van de Woningwet, Aanwijzing 167 lid

woningvraag. Huishoudens worden kleiner,

3 van de Aanwijzing voor de Regelgeving, de

het aantal huishoudens met een laag inko-

Algemene Wet Bestuursrecht, het eerste pro-

men daalt en er ontstaat een toenemende

tocol EVRM. De corporaties hebben de recht-

vraag naar levensloopbestendige woningen

bank verzocht hun beroep gegrond te verkla-

en kwaliteit in en om de woning. Maasvallei

ren en tot vernietiging van zowel het besluit

speelt hierop in door haar strategisch voor-

als de primaire heffing en tot oplegging aan

raadbeleid op een slagvaardige en maatge-

het CFV van de verplichting tot terugbetaling

richte wijze in te vullen.

van de al geïnde heffingen.
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Maasvallei neemt initiatieven om de lastenver-

tens welzijn-zorg en werken-leren zijn de cor-

zwaring op te vangen en pro-actief te werken

poraties actief om problemen van mensen die

aan haar maatschappelijke ambities en daarmee

(tijdelijk) de regie over het leven zijn kwijtge-

ook aan ‘Antwoord aan de samenleving’. Hierin

raakt, op te lossen.

wordt antwoord gegeven op urgente vraagstukken in de samenleving. Daarbij gaat het om de

Bouwproductie

volgende thema’s waarvoor woningcorporaties

Voor alle bijzondere doelgroepen worden

hun inzet intensiveren en garanderen.

landelijk 150.000 woningen gebouwd in het
huur- en koopsegment, waarvan tachtig pro-

Wijk- en buurtaanpak

cent geschikt is voor ouderen.

Corporaties investeren innovatief in woningen,

Maasvallei investeert in een uitgebreid nieuw-

maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid in

bouwprogramma. Zie ook het hoofdstuk Vast-

wijken. Ook Maasvallei kiest hierin voor een

goed en wooninnovatie.

brede aanpak.
Corporaties investeren gezamenlijk 25 miljard

Betaalbaarheid

euro, waarvan 6 miljard euro niet kan worden

In afwachting van een evenwichtig woonbe-

terugverdiend. Het aanbod van woonarrange-

leid van het kabinet investeren corporaties om

menten wordt uitgebreid om vooral starters

de betaalbaarheid voor huurders met een be-

en mensen met lage en middeninkomens

scheiden inkomen te verbeteren. Voor som-

meer keuzemogelijkheden te bieden.

mige groepen is de huurquote erg hoog.

Regionale ontwikkelingen
Energiebesparing
Corporaties zetten in op het terugdringen

Tot voor kort was Maasvallei vooral georiën-

van de CO2 uitstoot. Hierdoor wordt een ver-

teerd op de markt binnen de gemeentegren-

minderen van het gasverbruik in de woning-

zen van Maastricht. Er liggen voor Maasval-

voorraad van ten minste 20% in de periode

lei echter ook mogelijkheden in de overige

2008-2018 gerealiseerd. Doelstelling is de

gemeenten van de regio Maastricht en

woonlasten van huurders te beperken en po-

Heuvelland, vooral in niches; kleinschalige

sitieve milieueffecten te realiseren.

woningbouwprojecten die voor de grotere
(commerciële) concurrenten vaak niet inte-

Bijzondere doelgroepen,

ressant zijn, of juist niet opgepakt kunnen

kwetsbare mensen

worden door plaatselijke woningbouwcor-

In samenwerking met de partners in de ke-

poraties.
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Investeren
in buurten
en wijken

Uitgangspunt bij deze afwegingen is ‘ge-

Lokale ontwikkelingen

doseerd bouwen en kiezen voor de juiste
woningen’. Door in te zetten op nieuwbouw

Prestatieafspraken gemeente Maastricht

die voldoet aan de eisen van de tijd en

De afspraken hebben betrekking op vier ge-

tegemoet komt aan de veranderende wo-

prioriteerde gebieden: woonvisie actualiseren,

ningvraag is investeren in deze delen van

uitwerking onderdelen Wet Maatschappelijke

de markt nog verantwoord.

Ondersteuning, verduurzaming nieuwbouw
en bestaande woningvoorraad, en het opstel-

Maasvallei heeft in 2009 extra aandacht

len van stadsdeelprogramma’s.

geschonken aan het ontwikkelen en beheren van vastgoed in de regio, onder andere

In de prestatieafspraken is expliciet gemaakt

in Beek, Gulpen en Eijsden.

of er sprake is van procesafspraken, inten17

tieafspraken, handelingsafspraken, garantie/

• Uitwerken onderdelen wet Maatschappe-

verplichtingafspraken en/of transactieafspra-

lijke Ondersteuning. Voor de uitvoering van

ken. Omdat het convenant tussen gemeente

de WMO is een gezamenlijke agenda vast-

en corporaties een looptijd heeft tot en met

gesteld op basis waarvan onderwerpen zo-

2010 en een aantal hierop gebaseerde af-

als het verstrekken van verhuisindicaties en

spraken ook in 2010 aflopen hebben de

kleine woningaanpassingen die direct door

prestatieafspraken 2009 ook betrekking op

de corporaties worden uitgevoerd, zullen

2010.

worden uitgewerkt in 2010. Besluitvorming
over de organisatie van kleine woningaan-

De prestatieafspraken 2009 zijn inmiddels

passingen is uitgesteld tot 2010 als gevolg

zijn geëvalueerd:

van de gemeentelijke discussie over bezui-

• Actualiseren Woonvisie.

nigingsvoorstellen en de besluitvorming bij

Gemeente en marktpartijen hebben regelmatig overleg gevoerd over het uitwerken

de corporaties over Roos;
• Verduurzamen nieuwbouw en bestaande

van een nieuw woningbouwprogramma

woningvoorraad:

binnen de kaders van de geactualiseerde

In het duurzaam maken van woningen zo-

Stadsvisie. In 2009 is de Ruimtelijke Ont-

wel in (ver) bouw en beheer is 2009 suc-

wikkelingsvisie 2010-2020 ontwikkeld.

cesvol gebleken. Er zijn resultaten geleverd

Het is niet mogelijk gebleken zowel de

waarop in 2010 zal worden voortgebor-

ontwikkelingsvisie als het woningbouw-

duurd. De intentie- en handelingsafspraken

programma 2010-2020 in 2009 te laten

zijn nagekomen.

vaststellen. De besluitvorming door de

- het Platform Energie Transitie Maastricht

gemeenteraad is verschoven naar januari
2010. Als gevolg van ontwikkelingen (bevolking, financiële crisis, economische crisis
en woningmarkt) kon met de herprogrammering van het woningbouwprogramma
niet worden gewacht totdat de Structuurvisie en Woonvisie afgerond waren. Het proces voor de nieuwe Woonvisie zal in 2010
worden opgestart;
• Voor de wijken Scharn en Heer is de ruimtelijke visie in voorbereiding. Op korte termijn wordt hierover overleg gevoerd;
18

is gestart;
- EPC van de sociale woningvoorraad is in
beeld gebracht;
- corporaties en gemeente zijn geschoold
in het werken met GPR;
• Het buurtontwikkelingsplan voor Mariaberg
is niet vestgesteld;
• Gemeente en corporaties nemen deel aan
het project aanpak woonfraude. De presentatie van de gegevens door het CCV is
voorzien in 2010;
• Opdracht is vertrekt om de gewenste om-

1
vang van de “ijzeren voorraad” in 2009 te

dan 800 woningen in aantal afneemt. Voor de

actualiseren. In 2010 wordt het onder-

langere termijn (2020) blijft de schuifruimte

zoeksrapport (RIGO) vastgesteld;

tussen 2.500 en 3.250 woningen.

• De gemeente Maastricht start in samenwerking met de politie, Trajekt en de wo-

Ontwikkelingen bij Maasvallei

ningcorporaties in 2009 het project ‘Veilige
Buurt’. Ofschoon ons bezit in Maastricht

Nieuwbouw

Noordoost nagenoeg nihil is, nemen we

De nieuwbouwproductie van Maasvallei stond

actief deel aan de pilot;

jaren op een te laag niveau. Maasvallei heeft

• Maasvallei is haar afspraken m.b.t. nieuw-

de laatste 10 jaren gemiddeld 20 nieuw-

bouw, inclusief zorgwoningen, sloop, ver-

bouwwoningen per jaar gerealiseerd. Voor

koop en verbetering nagekomen. In 2009

de komende 10 jaren staat een ambitieus

zijn 28 nieuwbouwwoningen meer opge-

nieuwbouwprogramma op stapel van gemid-

leverd dan in de prestatieafspraken waren

deld 100 woningen per jaar.

opgenomen. Van de afgesproken 16 wo-

De omvang van dit nieuwbouwprogramma

ningen sloop zijn uiteindelijk 12 woningen

wordt voor een groot deel bepaald door de

gesloopt.

ingrepen in de bestaande woningvoorraad
(sloop, samenvoegen en verkoop van be-

IJzeren voorraad

staand bezit). Omdat de nieuwbouwplannen

In het verslagjaar is opdracht verstrekt aan

gekoppeld zijn aan de ingrepen in de be-

RIGO om een actualisatie uit te voeren van

staande woningvoorraad worden netto 400

de gewenste omvang van de ijzeren voorraad

woningen toegevoegd aan de woningvoor-

(woningen bestemd voor de primaire doel-

raad van Maasvallei.

groep), omvang doelgroepen, de plannen van
de corporaties met betrekking tot de ijzeren

Ook staat de herstructurering van ongeveer

voorraad en de ‘schuifruimte’. Het onderzoek

1600 woningen uit de bestaande voorraad op

is afgerond. Begin 2010 wordt de rapportage

stapel. Deze woningen worden aangepast aan

vastgesteld en de vervolgstappen gepland.

de moderne eisen van comfort, duurzaamheid
en energie.

Het onderzoek heeft tot de aanbeveling geleid
op de korte termijn de ijzeren voorraad niet

Na jaren van relatieve rust wordt in de ko-

te veel in omvang te laten afnemen. Voor de

mende periode een aantal grote projecten

komende twee jaar kan worden volstaan met

gerealiseerd. In nauw overleg met bewoners

de afspraak dat de ijzeren voorraad niet meer

en gemeente ontwikkelt Maasvallei plannen.
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De aanpak berust op twee pijlers: fysiek en

worden nog te weinig betrokken bij het be-

sociaal. Fysiek gaat het om ingrepen in de

leidsproces waardoor te weinig invloed wordt

woningvoorraad, niet alleen door het verbete-

uitgeoefend op de keuzes van Maasvallei.

ren en uitbreiden van de voorraad met nieuwbouw maar ook door sloop en het (mede)

In het verslagjaar is de organisatie kritisch

realiseren van maatschappelijke voorzie-

getoetst. Vanuit deze verkenning zijn aange-

ningen in de wijk. De sociale pijler richt zijn

paste ambities en doelstellingen geformu-

aandacht op de sociale cohesie in de wijken,

leerd ten aanzien van de gewenste cultuur en

veiligheid, kansen voor jeugd/jongeren, parti-

leiderschapsstijl. Wij willen de cultuur via het

cipatie en werk.

ontwikkelen van de familiecultuur naar een

Door trends als vergrijzing en individualisering

meer naar buiten gerichte cultuur transforme-

verschuift de vraag naar levensloopbesten-

ren, waarbij we ons richten op de externe en

dige woningen en woningen met meer kwali-

omgevingsbewuste positionering van de or-

teit. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe het

ganisatie, gekoppeld aan een grote mate van

nieuwbouwprogramma het beste kan anti-

flexibiliteit en individualisme (maatschappijge-

ciperen op deze ontwikkelingen. Het beleid

dreven, creatief, lerend en vernieuwend).

en de ambities van Maasvallei worden hierop
aangesloten.

Zorg en welzijn
Op het gebied van welzijn en zorg wordt nu al
op velerlei gebied samengewerkt met andere
maatschappelijke organisaties. Deze samenwerking mag breder en dieper alsook vanuit een meer pro-actieve ketenbenadering.
Samenwerking en allianties met partijen zijn
noodzakelijk om de sociale pijler, waar Maasvallei zich op richt, verder uit te bouwen.

Organisatie
Maasvallei kende een hiërarchische en procesgerichte cultuur, gericht op stabiliteit en
beheersbaarheid. Wij zijn nog te veel naar
binnen gericht. Lokale en regionale partners
20
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Organisatie

Maatschappelijk
ondernemen
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Bestuurlijke
organisatie
Maasvallei is een stichting, die zich ten doel stelt uitsluitend op het gebied
van de volkshuisvesting werkzaam te zijn. Het bestuur van Maasvallei is op
gedragen aan één directeur-bestuurder. De directeur legt verantwoording af
aan de Raad van Commissarissen. In de statuten, het reglement voor de
Raad van Commissarissen en het bestuursstatuut zijn de bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de directeur geregeld.
Governance

• de statuten van Maasvallei;

De Raad van Commissarissen en het bestuur

• het reglement-gedragscode Raad van

van Maasvallei hechten veel waarde aan

Commissarissen met profielschetsen;

good governance. In 2009 is uitvoerig stil

• het reglement Auditcommissie;

gestaan bij dit onderwerp en de uitwerking

• het reglement Remuneratiecommissie;

ervan. In het verslagjaar zijn de corporate go-

• het Bestuursstatuut;

vernance principes opnieuw vastgesteld en

• de Integriteiscode en;

vastgelegd in een aantal documenten:

• de Klokkenluidersregeling.
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In 2009 heeft Maasvallei een boekwerk

Maasvallei voldoet aan de aanbevelingen

gepubliceerd waarin in een oogopslag alle

van de AedesCode en de Governance-

onderwerpen van good governance kunnen

code, met uitzondering van de aanbeveling

worden geraadpleegd. Hierin zijn eveneens

het bestuur voor maximaal vier jaar te be-

opgenomen de AedesCode en de Gover-

noemen. Visitatie is gepland in het tweede

nanceCode.

halfjaar 2010.

Deze documenten zijn terug te vinden op
onze website: www.maasvallei.nl.

De organisatie
De organisatie is opgedeeld naar het criterium van front-office en back-office. De
front-office is ondergebracht bij de afdeling Wonen. De afdeling Wonen is verantwoordelijk voor de dienstverlening aan onze
huurders en andere klanten. De klantenservice vervult een spilfunctie binnen de afdeling Wonen en is het centraal contactpunt
voor de klanten.
De organisatie bestaat verder nog uit vijf afdelingen: de afdeling Vastgoed, de afdeling
Financiën, de afdeling Strategie en Beleid,
de afdeling Algemene Zaken en het direc-

Met behulp van de richtlijnen en aanbeve-

tiesecretariaat.

lingen van de Aedes BedrijfstakCode, de
Corporate Governance en de aanbevelingen

De afdeling Financiën is verantwoordelijk

over intern toezicht (commissie Glasz) waar-

voor het financieel beleid en beheer, waar-

borgen wij onze functie als maatschappelijk

onder begrepen het treasury-beleid, de ver-

ondernemer. Maasvallei garandeert de mat-

slaglegging, de automatisering en het ac-

schappelijke bestemming van haar vermo-

countmanagement voor de VvE’s.

gen door effectief toezicht en transparantie.
Maasvallei is op een zorgvuldige manier pe-

In de afdeling Vastgoed zijn ondergebracht

riodiek in overleg met haar stakeholders en

de voorbereiding en ontwikkeling van nieuw-

vertaalt de uitkomsten van de dialoog naar

bouwprojecten, het planmatig onderhoud en

haar omgeving.

het bedrijfsbureau.
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In de afdeling Algemene Zaken is onder

tot beleid en strategie waaronder begrepen

andere ondergebracht HRM, communicatie,

het strategisch voorraadbeleid, de coördinatie

kwaliteitsmanagement en facilitaire zaken.

van het volkshuisvestingsverslag, uitwerking
van het ondernemingsplan en coördinatie

De afdeling Strategie en Beleid initieert en

van contacten met huurdersbelangenvereni-

coördineert werkzaamheden met betrekking

gingen en partners van Maasvallei.

Organogram

Raad van
Commissarissen

Ondernemingsraad

Directeur

Afdeling Strategie
en Beleid

HV Woonvallei

Klachtencommissie

Managementassistentie

Algemene
Zaken

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

Administraties
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Personeelsbestand per ultimo verslagjaar
Afdeling							

Aantal

Directie:			

- directeur			

1

			

- managementassistentie		

1 (waarvan 1 parttime)

Algemene Zaken:		

- manager			

1

			

- huishoudelijke zaken en archief

2 (waarvan 1 parttime)

`		

- kwaliteit en after sales		

1

Strategie en Beleid:

- manager			

1

Wonen:			

- manager			

1

			

- 3 rayonteams en ondersteuning	7 (waarvan 3 parttime)

			

- klantenservice 			

6 (waarvan 3 parttime)

			

- wijkbeheer 			

8 (waarvan 3 parttime)

Financiën:		

- manager			

1

			

- bedrijfsadministratie en

			

subadministraties			5 (waarvan 3 parttime)

Vastgoed:		

- manager 			

			

- projecten en planmatig beheer	7 (waarvan 1 parttime)

			

- bedrijfsbureau			

Totaal 							

1
1
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Leeftijdsopbouw personeel per 31 december 2008
Leeftijd

aantal medewerkers

in procenten

< 25 jaar

1

2

25 – 35 jaar

6

14

35 – 45 jaar

13

30

45 – 55 jaar

17	

38

55 – 65 jaar	7	

16

Totaal

28

44

100

2
De ondernemingsraad

• gesprek OR, directeur en vertegenwoordiger
RvC;

Samenstelling per ultimo 2009

• nieuwe huisstijl (o.a. intranet en internet,

Voorzitter - de heer L. Meijers

incl. verdere uitbouw tot interactief me-

Secretaris - de heer B. Christiaans

dium);

Lid

- de heer P. Houben

• organiseren periodieke personeelsbijeenkomsten;

De ondernemingsraad (OR) en de directeur

• verbouwing kantoor.

hebben in 2009 vijf keer vergaderd. De belangrijkste onderwerpen van overleg waren:

Personeelsbeleid

• nieuwe functiewaardering (o.a. nieuw

Klantgerichtheid in producten en diensten

functieboek);

staat hoog in het vaandel bij Maasvallei.

• werken met competenties (o.a. compe-

Maasvallei gaat de komende jaren veel in-

tentieset, voortgangs- en beoordelingsge-

vesteren in haar medewerkers om mee te

sprekken);

kunnen veranderen met de veranderingen in

• algemene arbeidsvoorwaarden ( o.a. ver-

haar aandachtsvelden. Om tot de gewenste

zuimbegeleiding door de Arbo-unie, be-

gedragsveranderingen bij de medewerkers

oordelen en belonen, regeling inschakelen

te komen is in 2009 bijzondere aandacht

vertrouwenspersoon, wachtdienstregeling,

geschonken aan het management. Veran-

inschaling nieuwe medewerkers, rege-

derend leiderschap is stimulerend, coachend

ling melden misstanden, bedrijfsfitness,

en faciliterend.

wachtdienstregeling);
• HRM-scan;

In 2009 is een start gemaakt om ons via een

• lidmaatschap van de klachtencommissie

familiecultuur naar een omgevingsgerichte

namens de OR;
• organisatie en bemensen bedrijfshulpverlening;

organisatie te ontwikkelen. De omslag van
Maasvallei richt zich op de zorg voor goede
interne verhoudingen, een externe positio-

• arboplan van aanpak naar aanleiding van

nering, een grote mate van flexibiliteit, zorg

RI&E (o.a. rookbeleid, aanbieden preven-

voor de medewerkers, klantgevoeligheid en

tief medisch onderzoek);

individualiteit.

• voorwaarden voor medewerkers die een
eigen onderneming willen opstarten;

Hiervoor is in het verslagjaar onder meer
geïnvesteerd in professionalisering van het

• Governancecode;

HRM-beleid. De nadruk ligt daarbij op de

• klokkenluidersregeling;

lerende organisatie. Medewerkers worden
29

gestimuleerd, vakinhoudelijk geschoold en

In 2009 is het beoordelingssysteem in vijf

op het terrein van communicatie geleerd

fases geïmplementeerd:

om te gaan met tegenstrijdige belangen. Wij

• informeren medewerkers en onderne-

zoeken een balans tussen mensgericht en
resultaatgericht managen, tussen ambities
en beschikbare middelen.

mingsraad
• formeren klankbordgroep beoordelingscyclus ten behoeve van bestuur en management

Wij nemen initiatieven om ervoor te zorgen
dat elke medewerker maatschappijgedreven

• opstellen gedrags- en houdingsaspecten,
en competenties benoemen

ondernemen uitstraalt. Luisteren naar de

• trainen van medewerkers

klant, actie ondernemen, samenwerken om

• trainen van managers.

oplossingen te realiseren en duidelijk zijn
over het hoe en waarom.

Arbobeleid en ziekteverzuim
Het

ziekteverzuimpercentage

(zie

tabel

In de tweede helft van 2008 zijn resultaat-

hieronder) bedroeg in 2009 3,3% en valt

gerichte functieprofielen opgesteld en op-

hiermee weer binnen de door ons beoogde

nieuw gewaardeerd. De structuur van de

doestelling van 5%.

organisatie heeft daarmee zijn huidige vorm

Dit goede resultaat is mede te danken aan

gekregen. Vervolgens is gestart met het

de gewijzigde begeleiding van de leidingge-

ontwikkelen en implementeren van het HR-

venden en de grote betrokkenheid van onze

instrument functionering-, beoordelings- en

medewerkers bij het uitwerken van onze

beloningssystematiek. Centraal staat resul-

nieuwe koers.

taatgerichtheid en individuele ontwikkeling.

Ziekteverzuim
Ziekteverzuim

2007

2008

2009

Het aantal ziekmeldingen	77	56	71
Gemiddeld aantal ziektemeldingen per

2,0

1,2

1,6

7,4

4,9

3,3

medewerker
Ziekteverzuimpercentage
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Lidmaatschap Aedes en
AedesCode

in Maatwerk Zuid B.V. (PIM Zuid B.V.) Deze
organisatie is door de Maastrichtse corporaties opgericht om het beheer van woonwa-

Maasvallei is lid van Aedes, de brancheor-

genstandplaatsen en woonwagens op een

ganisatie van woningcorporaties. Hiermee

centrale plek gestalte te geven.

geven wij impliciet aan zowel de Aedescode
als de Governancecode Woningcorporaties

Per ultimo verslagjaar vervult Maasvallei

te respecteren.

voor een 10-tal Verenigingen van Eigenaars
de bestuurdersfunctie. Bij een 3-tal Vereni

Vertegenwoordiging

gingen van Eigenaars is er tevens sprake

De directeur/bestuurder van Maasvallei

van een zogenaamde bovenvereniging. Ook

heeft zitting in het bestuur van de Stichting

hiervoor vervult Maasvallei de bestuurders-

Woningburo Maastricht. Het Woningburo

functie.

verzorgt namens de gezamenlijke Maastrichtse corporaties de centrale registratie

Relaties en samenwerkingsverban-

van woningzoekenden. In het beleidsteam

den met andere instellingen

van het Woningburo, waar de manager Wo-

Maasvallei verhuurt het Zorgcentrum Amby

nen deel van uit maakt, wordt het gezamenlijk

met 136 plaatsen aan de Stichting Vivre te

woonruimteverdelingbeleid bepaald, worden

Maastricht (Organisatie voor woon-, wel-

de verschillende taakstellingen overeenge-

zijn- en zorgdiensten) Ook de naastgelegen

komen en de realisatie bewaakt. Periodiek

aanleunwoningen zijn aan de Stichting Vivre

vindt interne en externe rapportage plaats.

verhuurd en maken daarmee het woonzorgcomplex compleet.

Ook in het bestuur van de Stichting Studentenhuisvesting Maastricht is Maasvallei ver-

In Amby worden 38 aanleunwoningen, gele-

tegenwoordigd. Onder deze stichting ressor-

gen naast de ‘Verpleegkliniek De Zeven Bron-

teert het Kamerbureau dat zorg draagt voor

nen’, eveneens aan de Stichting Vivre verhuurd.

de bemiddeling van de studentenkamers.

Ook dit complex is een woonzorgcomplex.

Het bestuur van deze stichting is mede be-

Sinds een aantal jaren worden woningen van

last met de beleidsmatige inbreng in de stu-

het tegenover liggend appartementencom-

dentenhuisvestingproblematiek in Maastricht.

plex aan de ‘De Zeven Bronnen’ verhuurd als
zogenoemde aanleunwoningen op afstand.

De directeur/bestuurder van Maasvallei

Hiermee is het woonzorgcomplex met een

maakt deel uit van het bestuur van Partners

aanzienlijk aantal woningen uitgebreid.
31

In Malberg worden de woningen van het se-

is een samenwerkingovereenkomst geslo-

niorencomplex Recessenplein als aanleun-

ten voor het begeleiden van bewoners, die

woningen verhuurd via de Mosea Zorggroep

in het kader van de extramuralisering zelf-

te Maastricht. Hiermee is ook dit complex

standig wonen. De stichting begeleidt (ex-)

omgevormd is tot een woonzorgcomplex.

psychiatrische patiënten bij het zelfstandig
wonen en is onderdeel van het RIBW (Re-

Aan

de

Stichting

Studentenhuisvesting

gionale Instelling voor Beschermd Wonen).

Maastricht worden diverse studenteneenheden en woningen verhuurd, zogenaamde

Wij hebben woningen beschikbaar gesteld

guesthouses, ten behoeve van de huisves-

om begeleid wonen projecten voor de huis-

ting van buitenlandse studenten die in het

vesting van cliënten van Huize Maasveld te

kader van internationale uitwisselingen tijde-

realiseren. Ten behoeve van de begeleiding

lijk in Maastricht verblijven.

van deze verstandelijk gehandicapte bewoners zijn afspraken gemaakt met de Koraal

Voor de Stichting Bedrijfspensioenfonds

Groep, moederorganisatie van Huize Maas-

voor het Schildersbedrijf beheert Maasvallei

veld te Maastricht.

131 studentenwoningen in de wijken Randwijk en Heugem.

Met de Stichting RADAR Maastricht is een
samenwerkingsovereenkomst gesloten ter

Voor de Stichting Ontmoeting der Volkeren

realisering van begeleid-wonen projecten.

te Maastricht wordt de verhuur en het be-

De stichting stelt zich tot doel mensen met

heer van 8 woningen en 5 appartementen in

een beperking ondersteuning en huisvesting

Cadier en Keer verzorgd.

te bieden. Wij hebben een aantal studenteneenheden verbouwd voor de huisvesting van

Aan de Stichting Fokus Exploitatie is een

deze doelgroep.

ADL - unit verhuurd. De unit is de uitvalsbasis voor het verlenen van diensten en hulp

Met de Stichting Koraal Groep is een samen-

(Algemene Dagelijkse Levensbehoeften)

werkingsovereenkomst gesloten ter realise-

aan zwaar lichamelijk gehandicapte bewo-

ring van een begeleid wonen project.

ners van een vijftiental Fokus-woningen. Zo-

De stichting stelt zich tot taak zwerfjongeren

wel de ADL-unit als de Focuswoningen zijn

ondersteuning en huisvesting te bieden. Wij

allen in het centrum van Maastricht gelegen.

hebben een studentenpand voor de bewoning
van zwerfjongeren bestemd.

Met de Stichting Pied à Terre te Maastricht
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Samen met de Stichting VillaKeizerskroon-

Woning betrekken			

Wonen is in het verslagjaar de samenwer-

Woning zoeken			7,4

kingsovereenkomst getekend om een twee-

Woning verlaten			

8,6

tal panden te verbouwen ten behoeve van

Klachten afhandelen		

6,5

de huisvesting van mensen met een geheu-

Woning onderhouden		7,8

genprobleem.

Woning veranderen		7,5
Corporatie bellen			

8,7

8,2

Met diverse instellingen voor maatschappelijke opvang werkt Maasvallei samen om met

Op basis van de resultaten in 2009 is het

maatwerkregelingen binnen de woonruim-

label opnieuw gecontinueerd.

teverdeling, passende huisvesting te bieden

SWK-KOMO procescertificaat voor

aan cliënten van deze instellingen.

studentenwooneenheden
KWH-huurlabel

Aan de hand van strenge beoordelingscrite-

Sinds jaren stelt Maasvallei zich ten doel om

ria op het gebied van bedrijfsvoering, beheer,

de kwaliteit van dienstverlening op een hoog

vereisten aan het pand, alsmede ten aanzien

niveau te houden. Maasvallei heeft zich daar-

van kwaliteitszorg, beschikt Maasvallei voor

toe verbonden aan het KWH-huurlabel. Aan

haar studentenwoningen over een KOMO

de hand van strenge leveringsvoorwaarden

procescertificaat. Elke twee jaar doet het

en normen toetst KWH jaarlijks de kwaliteit

SWK een onderzoek. In 2009 is op basis van

van de geleverde diensten. De diensten wor-

het herhalingsonderzoek voor 6 panden van

den benoemd in een aantal prestatiegebie-

Maasvallei het certificaat verlengd.

den. Voor elk prestatieveld of labelonderdeel

Het certificaat geeft de garantie dat aan de

dient minimaal een 7 gescoord te worden

eisen met name op het gebied van veilig-

(met uitzondering van ‘klachten afhandelen’

heid, het gebruik van gemeenschappelijke

waarvoor de minimale score een 6,5 is). In

ruimtes, alsook met betrekking tot de groot-

2009 heeft er een toets plaatsgevonden van

te van de privé-ruimtes is voldaan. Dit geldt

5 labelonderdelen.

inmiddels voor 21 studentencomplexen van
Maasvallei.

Eindcijfer Maasvallei 2009 		
Interne kwaliteitsbewaking
Corporatie bezoeken		7,9
Huur betalen			7,8

Maasvallei enquêteert al een aantal jaren

Reparatie uitvoeren		

haar huurders. Doel hiervan is inzicht te krij-

8,1
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gen in hoe onze huurders oordelen over de
kwaliteit van onze dienstverlening bij respectievelijk het mutatieproces en het afhandelen van reparatieverzoeken. De huurders
worden bevraagd over zowel bejegening als
technische afwikkeling. De resultaten van de
enquêtes worden vooral gebruikt om te beoordelen of onze dienstverlening op onderdelen nog kan/moet worden verbeterd.
De uitkomsten van de enquêtes tonen aan
dat de huurders zich meestal tevreden tot
zeer tevreden tonen over onze dienstverlening.
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OPLAADPUNT 1

De Blauwe Veste

De Blauwe Veste
Op de grondvesten van de voormalige meubelfabriek van Artifort en bier
brouwerij De Zwarte Ruiter worden 68 appartementen, 2.300 vierkante
meter bedrijfsruimten en 120 parkeerplaatsen gerealiseerd door Maasvallei.
De voormalige Artifortfabriek belooft een uniek woon- en werkcomplex te
worden. De imposante karakteristieke façades blijven aan weerszijden het
aanzicht markeren. Ook de keldergewelven blijven behouden. Daaromheen
worden unieke woningen en bedrijfsruimten gecreëerd in een hedendaagse
architectuur, geheel passend in de sfeer van de oorspronkelijkheid. De pro
jectontwikkeling, realisatie en verhuur zijn geheel in handen van Maasvallei.
Er worden 68 appartementen gebouwd met een woonoppervlak variërend
van 68 vierkante meter tot 180 vierkante meter. De bedrijfsruimten zijn gesi
tueerd in de keldergewelven.
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<< Camiel Kruchten, manager Vastgoed Maasvallei:

“ De Blauwe Veste geeft samen
met de herstructurering van
Trichterveld een impuls 				
aan de wijk Mariaberg.”

Mevrouw Koch, vishandel Koch, Blauw Dorp:

“ Het is gezellig hier.
Mensen hebben leuk
contact met elkaar.
Iedereen woont hier graag.”

1+
Kijk voor de volledige reportage op de bijgevoegde USB stick
of op www.maasvallei.nl/jaarverslag
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Vastgoed en
wooninnovaties

In beheer

Samenstelling bezit en volledig beheer
Verhuurtype

31-12-2008

toe-/afname

31-12-2009

3.248		

3.257

Eigen bezit
Woningen/wooneenheden

Nieuwbouw 		

+/+25

Verkocht of vrij voor verkoop/sloop
Uit exploitatie t.b.v. vervanging		

-/-15

Overig		

-/-1

Winkels/bedrijfsruimten/kantoren
Woonwagens
Woonwagenstandplaatsen
Garages/parkeerplaatsen
Subtotaal

12

+/+ 2

14

1		

1

17		

17

143

+/+ 26

169

3.421

+/+ 37

3.458

28		

28

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

3.449

+/+ 37

3.486

131		

131

In beheer van beleggers
Bedrijfspensioenfonds Schildersbedrijf:
Wooneenheden
Garages

6		

Koningsplein	43

6

-/- 30

13

13		

13

Stichting Ontmoeting der Volkeren:
Woningen/wooneenheden in
Cadier en Keer
Totaal in eigendom/verhuur
en beheer
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3.642

+/+ 7

3.649

3
Verdeling verhuureenheden in Maastricht naar type
Soort

bestemd bestemd als

verhuureenheid

voor zelfstandige

ouderen

studenten

overige

%

aanleunw.

Grondgebonden

82

1		

967

Duplexwoningen

25				

134	

Corridorwoningen	58

totaal

onzelfst. zelfstandig

12
136

140

87	

1062

29,3

159	4,4

60	481

13,3

Portiekflats/
appartementen

60		

30	400

637	

1127	

31,1

26			

146

396

10,9

Maisonnettes					

95	

95	

2,6

Woonwagens					

1

1

0,0

17	

17	

0,5

68				

68

1,9

Galerijflats/
appartementen

224	

Woonwagenstandplaatsen 					
Bejaardenhuis
(136 : 2)		

Bedrijfsruimten					

14	

0,4

Garages					73	73

14	

2,0

Parkeerplaatsen					

130

130

3,6

_____

_____

_____

____
100

_____

_____

_____

Totaal

449

242

171

487

2.274

3623

%

12,4

6,7

4,7

13,4

62,8

100

Vastgoed in ontwikkeling

miljoen euro wordt besteed aan herstructurering eigen bezit, zoals Trichterveld, flat

Het nieuwbouwprogramma van Maasvallei

Westrand en Zorgcentrum Amby.

is omvangrijk. Het investeringsniveau van
het nieuwbouwprogramma bedraagt 120

Het volledige nieuwbouwprogramma loopt

miljoen euro, met een onrendabele top van

tot 2019. Eventuele onrendabele toppen

23 miljoen euro. 65% Van dit bedrag wordt

worden deels opgevangen door de ver-

in 2010 en 2011 geïnvesteerd. De helft, 60

koopresultaten van koopwoningen.
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Maasvallei speelt hiermee in op ontwikke-

nen. Onduidelijk is waarom wordt gekozen

lingen in de markt. De krimp en vergrijzing

om in te grijpen en waarom wordt gekozen

vragen om een kwalitatieve ontwikkeling van

voor sloopnieuwbouw of renovatie. Besluit-

de woningvoorraad. De nieuwbouwplannen

vorming vindt vaak plaats aan de hand van

staan dan ook nadrukkelijk in relatie tot het

discussies met interne en externe betrok-

strategisch voorraadbeleid. Voorop staat niet

kenen, waarbij vaak geen expliciete normen

de kwantiteit maar de kwaliteit, waarmee

worden gehanteerd voor het beoordelen van

Maasvallei tegemoet komt aan de huidige en

de huidige en gewenste kwaliteit van de wo-

toekomstige wensen van de woonconsument.

ningen. Het hanteren van expliciete normen
kan bijdragen aan de gewenste transparan-

Voorraadbeleid

tie in de besluitvorming.

Driekwart van de woningen in Nederland is

Onder supervisie van de SEV ontwikkelt

na de Tweede Wereldoorlog gebouwd en

daarom ICP+Consult in samenwerking met

kampen met verouderingsproblemen. Wo-

acht woningcorporaties, waaronder Maasval-

ningcorporaties staan daarbij voor de keu-

lei, het ‘Woning op Waardemodel’. Het model

ze om in deze voorraad te investeren of te

geeft inzicht in de kwaliteit van de woning-

vervangen. Om een investering rendabel te

voorraad in een wijk. De resultaten kunnen

maken, moeten woningen daarna weer mi-

worden ingezet voor ondersteuning van de

nimaal 15 tot 40 jaar mee kunnen. Dat be-

besluitvorming voor de toekomst van de

tekent dat de woning en de woonomgeving

woningvoorraad. Het model beoogt de kwa-

moeten voldoen aan de eisen van de tijd.

liteitsbeoordeling van de woningvoorraad te

Het belang van een duidelijke onderbouwing

objectieveren en een prominentere rol laten

van deze investeringsbesluiten is essentieel.

spelen in de besluitvorming.

Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:

De komende periode gaan we bijvoorbeeld

• welke eisen worden gesteld aan de be-

onderzoek doen naar de gewenste woning-

staande voorraad,
• hoe presteert de bestaande voorraad op
deze eisen en

voorraad in Heer en Scharn. Met name wordt
nader ingezoomd op de portiek-etagewoningen
zonder lift.

• wat betekent dat voor ingrepen en vervangingen in deze voorraad?

Uitrusting woningen

In de praktijk blijkt de onderbouwing vaak

Maasvallei streeft naar een uitrustingsniveau

onvoldoende transparant voor de betrokke-

van de woningen dat per huurprijsklasse vol-
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doet aan de eisen van de tijd. Wij werken met

methoden beproeven. Het streven is ge-

kwaliteitsmaatstaven die variëren per doel-

richt op het verbeteren van het E-label van

groep/huurprijsklasse. Bij het beoordelen

de woning met twee niveau’s. Het energie-

van het uitrustingsniveau van de bestaande

beleidsplan wordt is in 2010 uitgewerkt en

woningvoorraad schenken wij aandacht aan

definitief vastgesteld.

keuken- en sanitaire voorzieningen, ener-

De reguliere werkzaamheden op het gebied

gie- en waterbesparende kwaliteiten, bin-

van energiebesparende maatregelen zijn ge-

nenmilieu, elektra-installatie, cv-installatie en

continueerd:

inbraakgevoeligheid. Zowel bij het uitvoeren

• aanbrengen HR++ glas

van mutatieonderhoud als het planmatig on-

• aanbrengen HR- cv-ketels, gecombineerd

derhoud wordt het uitrustingsniveau van de
woning gebracht op het niveau zoals we dat
hebben vastgesteld in onze kwaliteitsnor-

met warmwatervoorziening
• aanbrengen dakisolatie bij vervanging van
dakbedekkingen.

men per doelgroep/huurprijsklasse.
In 2009 zijn 89 cv-ketels vervangen door

Energiebesparing

energiezuinigere HR-toestellen.

Maasvallei heeft in 2009 energie prestatie
adviezen (EPA’s) laten opstellen voor haar

In 2009 is een start gemaakt om het beleid

woningvoorraad waarvan de exploitatieter-

ten aanzien van duurzaamheid verder te ont-

mijn minimaal 10 jaar bedraagt. De reguliere

wikkelen.

activiteiten op het gebied van energiebesparende maatregelen worden gecontinueerd

Programma inbraakwering

en maken deel uit van de meerjaren onder-

In 2009 is gestart met de werkzaamheden

houdsbegroting.

om binnen een tijdsbestek van twee jaar
op een projectmatige wijze 1.120 wonin-

Voor monumenten wordt vooralsnog geen

gen en 225 studentenkamers te voorzien

advies uitgewerkt. Aan de hand van de op-

van inbraakwerende voorzieningen, die vol-

gestelde EPA’s en het nog uit te werken

doen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen

plan van aanpak energetische maatregelen

(PKVW). Woningen die voldoen aan de eisen

leveren wij een bijdrage aan de reductie van

van het PKVW verkrijgen een certificaat. In

de CO2 uitstoot en de energiebesparing

december 2009 heeft de burgemeester van

voor onze huurders. Maasvallei wil bij het

Maastricht het 15.000e certificaat Politie

bedenken van maatregelen om de woningen

Keurmerk Veilig Wonen (PKVW®) uitgereikt

op het gewenste niveau te krijgen nieuwe

aan Frans Crijns.
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Het keurmerk werd toegekend aan een wo-

Onderhoudsbegroting

ning aan de Severenstraat in Amby.
In 2010 wordt een vervolg gegeven aan het

De onderhoudsbegroting voor 2009 bedroeg

uitrusten van de woningen met inbraakwe-

3,7 miljoen euro. Deze is met 4% onder-

rend hang en sluitwerk volgens de strenge

schreden. Deze onderschrijding is evenals in

normen van PKVW®. Afsluitbare ramen,

2008 en 2007 beperkt gebleven. In de jaren

inbraakwerend gevelelementen, maar ook

daarvoor waren de onderschrijdingen aan-

rookmelders maken deel uit van deze maat-

zienlijk hoger (bijna 20% in 2006). Dit toont

regelen, die verder gaan dan de eisen uit het

aan dat de controle op het begrotings- en

Bouwbesluit. Het gaat om een investering

uitvoeringsproces aanzienlijk is verbeterd.

van 750.000 euro, verdeeld over drie jaar,

Opvallend is wel dat de totale uitgaven

geheel voor rekening van Maasvallei.

mutatie-onderhoud nog nooit zo hoog zijn
geweest. Met ruim 2 miljoen zijn de kosten

De bewoners krijgen tevens een advies

in vergelijking met 2008 38% hoger.

over de onmiddellijke woonomgeving, ofwel verbeterpunten rondom het huis, zoals

Één oorzaak is de aangescherpte kwaliteitsei-

het aanbrengen van extra buitenverlichting,

sen voor de oplevering van mutatiewoningen.

overzichtelijke brandgangen, snoeien van

Doorslaggevender is echter het verouderde

overtollige begroeiing enz. De veiligheids-

bezit van Maasvallei. Circa een derde deel

adviezen worden verzorgd door de adviseurs

van het bezit, 1200 woningen gelegen in de

van het Limburgse Politie Preventieteam van

wijken Heer, Scharn en Amby zijn 40 tot 60

de Stichting V.A.K. te Sittard.

jaar oud, waardoor het steeds kostbaarder
wordt om deze woningen op het gewenste

Brandveiligheid 204 woningen
verbeterd
Naar aanleiding van woningbranden in
Hoofddorp en Zaanstad kregen woningcorporaties van Aedes in het najaar van 2008
het dringende advies het risico van brandoverslag tussen de woningen te inventariseren. Dit is door Maasvallei voortvarend
opgepakt en heeft in 2009 geleid tot een
ingreep bij 204 woningen.
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kwaliteitsniveau te krijgen.

3
Onderhoudskosten over meerdere jaren (x € 1.000,-)
		

2005		 2006		

2007		 2008		 2009

Klein onderhoud

€

926

€

880

€

863

€ 861

€ 820

Mutaties*

€	406

€

247	

€

297	

€ 323

€ 330

€ 1.812

€ 1.597	

€ 1.448

222

€ 191

€

Planmatig onderhoud €

2.452

€1.796		

Leefbaarheid/
duurzaamheid

€

233

		----------Totaal

€ 	4.017	

€

239

€

97

-----------

-----------

---------

----------

€ 3.162

€ 3.194	

€ 2.972

€ 2.695

*) Daarnaast zijn tijdens onderhoud nog kosten gemaakt welke zijn geactiveerd
en dus niet t.l.v. de onderhoudsbegroting komen (in 2009 € 2.196.306,-).

Kwaliteit
onderhouden
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Nieuwbouw in uitvoering

Hagerpoort Amby, Maastricht

52 Appartementen Hagerpoort Amby

byerstraat en Severenplein wordt een su-

(fase 1), Maastricht

permarkt voor Amby gerealiseerd met

Maasvallei bouwt in Amby het nieuwe woon-

daarboven 23 seniorenwoningen. In dit pro-

zorgcomplex Hagerpoort speciaal voor seni-

ject Ambiance, is in het binnengebied, een

oren. Samen met zorginstelling Vivre worden

woonplein voorzien met 11 grondgebonden

52 huurappartementen, 30 verpleegeenhe-

stadswoningen. Onder dit complex komen

den, 24 zorgwoningen en 1000 m2 zorgver-

80 ondergrondse parkeerplaatsen. Geplan-

wante diensten en activiteiten aangeboden.

de oplevering: voorjaar 2011

Geplande oplevering: oktober 2010

68 Woningen Blauwe Veste,
23 Huurappartementen en 11 grond-

Maastricht

gebonden woningen Centrumplan

Op de grondvesten van de voormalige meu-

Amby (fase 2), Maastricht

belfabriek van Artifort en bierbrouwerij De

Tussen de Cramer van Brienenstraat, Am-

Zwarte Ruiter worden 68 appartementen,
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2.300 vierkante meter bedrijfsruimten en 120

68 appartementen gebouwd met een woon-

parkeerplaatsen gerealiseerd door Maasval-

oppervlak variërend van 68 vierkante meter

lei. De voormalige Artifortfabriek belooft een

tot 180 vierkante meter. De bedrijfsruimten

uniek woon- en werkcomplex te worden. De

zijn gesitueerd in de keldergewelven.

projectontwikkeling, realisatie en verhuur zijn

Geplande oplevering: medio 2011

geheel in handen van Maasvallei. Er worden

De Blauwe Veste, Maastricht

12 Seniorenappartement Westrand

De woningen zijn in eerste instantie voor be-

Amby, Maastricht

woners van 55 jaar en ouder uit deze wijk.

Aan de Westrand in Amby bouwt Maasvallei

Geplande oplevering: november 2010

twaalf seniorenappartementen. De nieuwbouw komt op dezelfde plek als waar de
voormalig stadsarchitect Frans Dingemans
kort na WO II een typische dorpse galerijflat
ontwierp als entree naar de wijk. Omdat de
flat niet meer voldeed aan de huidige wooneisen werd deze gesloopt en vervangen door
een complex in dezelfde bouwstijl.
De naam van het complex ‘mes Amis’ geeft
uitdrukking aan de gemoedelijke en gezellige sfeer van het kleinschalige Amby.
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15 Riante gezinswoningen in

deeld in vier blokken. Iedere woning heeft

Demerthof Heer, Maastricht

een eigen voor- en achtertuin met houten

Aan Demertstraat en de Langwaterstraat

berging.

bouwt Maasvallei 15 ruime vrije sector ge-

Vanuit haar maatschappelijke missie heeft

zinswoningen. Naar verwachting is de ople-

Maasvallei ervoor gekozen deze attractieve

vering in juli 2010.

nieuwbouwwijk ook toegankelijk te maken
voor starters en jonge gezinnen. De opleve-

28 gezinswoningen Nieuw Poelveld,

ring is gepland voor 2011

Eijsden
In de Eijsdense nieuwbouwwijk Nieuw Poel-

11 appartementen Fatimaveste,

veld realiseert Maasvallei 28 huurwoningen.

Beek

De gezinswoningen voor starters en jonge

Op de plaats van de voormalige Fatimaschool

gezinnen staan in een aantrekkelijke woon-

in het centrum van Beek bouwt Maasvallei

omgeving, hebben een hoog afwerkingsni-

11 nieuwe appartementen. Alle appartement

veau en een aantrekkelijke huurprijs.

beschikken over twee slaapkamers en een

Het gaat om 28 geschakelde huizen ver-

aanzienlijke leefruimte.

Nieuw Poelveld, Eijsden
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Het nieuwbouwcomplex ligt op de hoek Sint

trum met winkels en alle voorzieningen. De

Martinusstraat/Stegen achter de kerk in

woningen zijn levensloopbestendig, hebben

Beek; een markante plek in een mooie rusti-

een hoog afwerkingsniveau en een redelijke

ge omgeving en op loopafstand van het cen-

huurprijs. Geplande oplevering: april 2011

Faitmaveste, Beek

9 Luxe koopappartementen Gulpener

Nieuwbouw in ontwikkeling

Staete, Gulpen
Onder de naam Gulpener Staete verrijst aan

8 Woningen in Demerthof Heer (fase

de Dorpsstraat in hartje Gulpen een fraai

2), Maastricht

complex met luxe appartementen, verdeeld

Tussen de Demertstraat en de Langwater-

over 3 etages, die bereikbaar zijn via een lift

straat in Heer worden 8 extra woningen

en een trappenhuis met open vide. Bij de ap-

gebouwd. Het betreft de tweede en laatste

partementen behoort een parkeerplaats en

fase van het project Demerthofje. Om welk

een buitenberging. Oplevering: december

type woning het gaat en wanneer met de

2010.

bouw wordt gestart is nog niet bekend.

19 Vrije sector appartementen

Woningbouwprogramma Hagerpoort

Remise, Gulpen

Amby (fase 2), Maastricht

Op de locatie van de oude busremise in Gul-

In overleg met Vivre wordt een behoeftege-

pen is Maasvallei gestart met de bouw van

richt bouwplan ontwikkelt voor fase 2 Hager-

19 vrije sector appartementen. De opleve-

poort. Wanneer het plan gereed is en er wordt

ring wordt verwacht medio 2011.

gestart met de bouw is nog niet bekend.
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12 Appartementen Achter De Beek

8 Appartementen Wesselderstraat,

In Beek is Maasvallei bezig met de voorbe-

Gulpen

reidingen voor de bouw van 12 appartemen-

Dit najaar wordt gestart met de bouw van 8

ten. De vergunningsprocedure is opgestart.

appartementen aan de Wesselderstraat in

Naar verwachting kan eind 2010 worden

Gulpen.

gestart met de bouw.

Woningen dorpskern Itteren
59 Appartementen Belvédère

Samen met de Dorpsraad Itteren en de Ge-

Lindenkruis, Maastricht

meente Maastricht werkt Maasvallei aan een

Maasvallei heeft een intentieverklaring on-

plan om behoeftegerichte nieuwbouw te

dertekend met Belvédère Wijkontwikke-

ontwikkelen in het centrum van deze Maas-

lingsmaatschappij BV voor de bouw van 59

trichtse wijk. Hierbij gaat het om woningen,

appartementen, 55 parkeerplaatsen en 100

appartementen en eventuele voorzieningen.

m2 commerciële ruimte op de locatie Belvé-

Start bouw: medio 2011.

dère Lindenkruis Maastricht. Naar verwachting wordt einde 2010 gestart met de bouw

Bijzondere nieuwbouwprojecten

en is de oplevering gepland begin 2012.

10 Huurappartementen Villa Keizers36 Woningen Heugemerstraat

kroon Severenstraat Amby,

Heugem, Maastricht

Maastricht

Aan de Heugemerstraat in Heugem worden

Samen met Stichting VillaKeizersKroon is

18 seniorenappartementen en 18 groeps-

een complex ontwikkelt met 10 zelfstandige

woningen voor begeleid wonen ontwikkelt.

appartementen voor mensen met geheu-

De bouw start begin 2011.

genproblemen of dementie.
De woningen worden 24 uur per dag voor-

20 Seniorenappartementen

zien van service van wonen, welzijn, zorg en

Akersteenweg Heer, Maastricht

dienstverlening.

In Heer realiseert Maasvallei 20 seniorenappartementen boven 2000 m2 commerciële

De appartementen hebben een woonopper-

ruimten en een parkeergarage.

vlak van 42 m2. In het gebouw zijn verder

De appartementen maken deel uit van het

een lounge- en leefkeuken, therapievoorzie-

uitbreidingsplan van winkelcentrum ‘De Leim’.

ningen en een logeerappartement.

De bouw start begin 2011 en de opleve-

De appartementen zijn opgeleverd in april

ring is naar verwachting medio 2011.

2010.
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2 Woningen Begijnenstraat,

behouden van de identiteit en beeldkwaliteit

Maastricht

van de huidige buurt. Uiteindelijk worden er

Voor 2 monumentale woningen aan de Be-

206 nieuwe bungalows gebouwd die groter

gijnenstraat in Maastricht wordt een ingrij-

zijn dan de huidige types. Burgemeester en

pend verbouwingsplan uitgewerkt. Na deze

wethouders hebben de plannen goedge-

duurzaamheidverbetering worden de monu-

keurd. In juli 2010 wordt een start gemaakt

menten aangeboden in een hoger prijsseg-

met het vervangen van 11 woningen, waar-

ment.

van 7 koopwoningen.

5 Woningen Oombosch (fase 2)
Het complex Oombosch wordt uitgebreid
met vijf woningen. Deze uitbreiding volgt op
het succesvolle kleinschalige project Oombosch voor woonwagenbewoners, bestaande uit 4 woningen en 3 standplaatsen voor
bewoners afkomstig van de locatie Vinkenslag. De bouw start in begin 2011.

213 Woningen Trichterveld,
Maastricht
In overleg met de Gemeente Maastricht, de
BOC Trichterveld en de Huurdersvereniging
Woonvallei is besloten het plan van aanpak
met betrekking tot de vernieuwing van Trichterveld op een aantal punten te wijzigen. De
213 bestaande woningen worden in grotere
bouwfases vervangen, dat wil zeggen met
10 à 15 woningen in plaats van per woning.
Er is gekozen af te zien van prefab woningen
maar te kiezen voor traditionele bouw. De
nieuwe woningen zijn ruimer en voldoen nog
beter aan de technische en energetische
eisen van deze tijd. Uiteraard zijn de aangepaste plannen volledig afgestemd op het
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Wonen en
woonomgeving

Leven
in een mooie,
groene en
veilige buurt
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Woonruimteverdeling
Huisvesten primaire doelgroep

bewoners optimale inspraak over indeling en

De vrijkomende woningen uit de ijzeren

afwerkkwaliteit.

voorraad worden toegewezen conform het
stedelijk woonruimteverdelingsbeleid en zo-

Huisvesten studenten

als nader in prestatieafspraken uitgewerkt in

De vrijkomende studentenkamers worden

het ‘Jaarplan Woningburo’. De ijzeren voor-

toegewezen conform de het toewijzings-

raad is de woningvoorraad die in Maastricht

beleid van het Kamerburo. Het Kamerburo

nodig is om ook op termijn in huisvesting van

geeft via haar website studenten inzicht in

de minder draagkrachtigen (de doelgroep)

het aanbod en de kwaliteit van studenten-

te kunnen voorzien.

huisvesting in Maastricht en omgeving. Via

Maasvallei verzorgt het aanbod van de wo-

een eenvoudige inschrijvingsprocedure kan

ning en het toewijzen van de woning. Het

iedere student een vrijkomende kamer ver-

bepalen van de volgorde aan de kandidaten

werven.

vindt plaats bij het Woningburo.

Toewijzen woonwagens en
Woningen, die geen deel uitmaken van de

standplaatsen

ijzeren voorraad en onder de vrije beleids-

Het toewijzen en het beheer van woonwa-

ruimte vallen worden toegewezen op basis

gens en woonwagenstandplaatsen is door

van de eigen beleidsuitgangspunten. Bij de

de Maastrichtse corporaties ondergebracht

verhuur van nieuwbouwwoningen, die deel

bij een afzonderlijke BV (PIM Zuid BV). De

uitmaken van de vrije beleidsruimte, wor-

huisvesting van woonwagenbewoners in de

den in een vroegtijdig stadium potentiële

reguliere woningvoorraad wordt begeleid

huurders geselecteerd. Wij bieden de eerste

door PIM Zuid BV.
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mensen met een verstandelijke beperking;
• Huize Maasveld als onderdeel van de Koraalgroep t.b.v. de huisvesting van mensen
met een verstandelijke beperking;
• stichting Focus t.b.v. het huisvesten van
mensen met een zware lichamelijke beperking;
• Mosae Zorggroep t.b.v. de huisvesting van
senioren in aanleunwoningen;
• Vivre t.b.v. de huisvesting van senioren met
een uitgebreide zorgvraag;
• Verpleegkliniek de Zeven Bronnen, als onderdeel van de stichting Vivre, t.b.v. de huisvesting van mensen met een uitgebreide
zorgvraag;
• VillaKeizersKroon ten behoeve van een
kleinschalig woonproject voor mensen

Huisvesten bijzondere doelgroepen

met dementie of een ander geheugenpro-

Voor het huisvesten van bijzondere doelgroe-

bleem;

pen worden separaat afspraken met de desbetreffende instellingen gemaakt. Maasvallei
heeft onder andere afspraken gemaakt met:
• het RIBW t.b.v. de huisvesting van ex-psychiatrische patiënten;

• de Stichting Koraal Groep t.b.v. de huisvesting van daklozen;
• het Kamerburo als onderdeel de Stichting
Studentenhuisvesting Maastricht. t.b.v. de
huisvesting van buitenlandse studenten;

• de stichting Radar t.b.v. de huisvesting van

• de stichting Palet.

Woningzoekenden per ultimo
Woonwenskandidaten
Urgenten

2006		

2007

2008

2009

20.150		

19.633

21.323

23.224

133		

98

113

110

Maatwerkgroepen	53		51
Totaal

58

69	55

_____		

_____

_____

_____

20.336		

19.782

21.505

23.389

4
Woningtoewijzingen
Toewijzing naar hoofdgroepen		Maastricht totaal		Maasvallei
Woonwens		523	46%

86	59%

Urgent		

148

13%

13

Maatwerk		

102

9%

Overige (waaronder herstructurering)		

356

32%

37	

25%

Totaal		 1.129 100%

147

100%

9%

11	7%

				
Doorstromers		454	40%	59	40%
Starters		

60%

88

60%

Totaal		 1.129 100%

675	

147

100%

121

82%

				
Primaire doelgroep		

901

80%

Secundaire en overige		

228

20%

26

18%

Totaal		 1.129 100%

147

100%

Verantwoording Woningtoewijzingen
Taakstelling		Realisatie 			 Realisatie
			 stedelijk			Maasvallei
Via krant aan te bieden

>= 45%		46%			59%

Eigen inplaatsing/toekenning

<= 10%		

12%			5%

Doorstromers

+/- 33%		40%			40%

Toewijzing aan primaire doelgroep

>= 61%		

80%			

Afscherming goedkope voorraad

>= 85%		

87%			79%

Fraudebestrijding

82%

meente Maastricht en de politie, een beleid
op het gebied van woonfraude ontwikkeld.

Onrechtmatig gebruik en onrechtmatige

In 2009 is door alle partijen het convenant

doorverhuur zijn verschijnselen, die het sy-

aanpak woonfraude ondertekend, waarin af-

steem van woningtoewijzing verstoren. Ten-

spraken zijn gemaakt over het initiatief, het

einde een actieve bijdrage te kunnen leve-

uitvoeren van controles en gegevensuitwis-

ren aan het bestrijden van woonfraude wordt

seling. Met name de gegevensuitwisseling

met belanghebbende partijen, zoals de ge-

vereist bijzondere aandacht omdat bij dit
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onderdeel privacygevoelige aspecten aan de

gebruik van een zelf ontwikkeld systeem van

orde komen.

referentiehuren.
Dit systeem voorziet in een genuanceerdere

In aansluiting hierop heeft Maasvallei sa-

benadering van marktconformiteit en prijs-

men met de collegacorporaties Servatius en

kwaliteitverhouding door naast het woning-

Woonpunt afgesproken om deel te nemen

waarderingstelsel, de WOZ-waarde van de

aan een landelijk experiment om illegale

woningen te laten meewegen. Bij mutatie

praktijken zoals onderverhuur, overbewoning,

worden de huurprijzen zowel naar boven als

maar ook hennepteelt en drugshandel te

naar beneden aangepast aan de referentie-

traceren en aan te pakken. Het experiment

huur, zodat op langere termijn alsnog een

heeft acht weken geduurd en is uitgevoerd

evenwichtige prijs-kwaliteitverhouding wordt

in samenwerking met de Gemeente Maas-

bereikt.

tricht, Centrum voor Criminaliteitspreventie

Bij de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli

en Veiligheid, FRISS Fraudebestrijding en

wordt enkel nog een afwijkend beleid ge-

Experian.

voerd voor nieuwbouwwoningen en woningen in herstructureringscomplexen, waar-

Huren

voor een sloopbesluit is genomen.

Huurverhoging

Bezwaarschriften

Het kabinetsbeleid om een inflatievolgend

Bezwaarschriften die wij ontvangen, trachten

huurbeleid te volgen maakt het moeilijk om

wij in eerste instantie met de betreffende

een gedifferentieerd huurbeleid te hanteren,

huurder op te lossen. Lukt dit niet dan ver-

terwijl dit wel het uitgangspunt van Maasval-

zoeken wij de huurcommissie alsnog een uit-

lei is. Het niet kunnen differentiëren heeft

spraak te doen over de redelijkheid van het

gevolgen voor de prijs-kwaliteitverhouding

voorstel tot huurverhoging.

van onze woningen. Doorstroming wordt niet
bevorderd en kan leiden tot stagnatie in de

Huurders die weliswaar geen bezwaarschrift

huurmarkt.

indienen tegen de voorgestelde huurverho-

Per 1 juli 2009 hebben wij de landelijke

ging maar bij wie wij constateren dat zij de

richtlijnen gevolgd en een huurverhoging

huurverhoging niet betalen, doen wij nog-

van 1,2% doorgevoerd. Bij mutaties wordt

maals een huurverhogingvoorstel. Geen van

gebruik gemaakt van ons gedifferentieerd

de aangeschreven huurders heeft van de

huurbeleid. Voor de bepaling van de nieuwe

gelegenheid gebruik gemaakt zich tot de

huur bij mutatie maakt Maasvallei al jarenlang

huurcommissie te wenden.

60

4
Huurtoeslag

verrekening van de huurtoeslag met de huur

Eind 2009 ontvingen 796 huurders via

zijn bij Maasvallei bekend. Deze aantallen zijn

Maasvallei huurtoeslag. Dit aantal daalt nog

opgenomen in onderstaand overzicht. Het

steeds in vergelijking met voorgaande jaren.

gemiddeld toegekend bedrag aan huurtoe-

Onbekend is in hoeverre deze daling een ge-

slag via Maasvallei steeg naar € 1.751,- op

volg is van de wijziging van de huurtoeslag-

jaarbasis.

regeling via de belastingdienst. Door deze

Maasvallei beschikt voor haar huurders over

wijziging bestaat bij Maasvallei geen inzicht

een Huurtoeslag Informatie Punt (HIP). Wij

meer in het totaal aantal huurders dat ge-

geven invulling aan de mogelijkheid van ge-

bruik maakt van de regeling om voor huur-

clusterde betaling (Maasvallei int de huur-

toeslag in aanmerking te kunnen komen.

toeslaggelden en verrekent middels huur-

Alleen huurders die gebruik maken van de

vermindering).

Huurtoeslag
		

2006

2007

Aantal huurders met HT		

1.185	

966

Gemiddeld toegekende HT		

€ 1.413,-

€1.583,-

2008

2009

877	796
€ 1.654,-

€ 1.751,-

Huurachterstand

schulden) voordoen, werken wij samen met

Maasvallei voert een strikt incassobeleid dat

anderen. In het verslagjaar daalden zowel het

goed werkt. Alerte bewaking en begeleiding

aantal huurders met huurachterstand als het

van huurders met een huurachterstand voor-

bedrag ten opzichte van 2008 en bleef ruim

komt dat zij in problematische schuldsituaties

onder het begrote percentage (0,63%). Ruim

terechtkomen. Wij doen veel om een huurach-

72% van de huurders betaalt de huur per au-

terstand te voorkomen. Helaas lukt dat niet

tomatische incasso. Maasvallei blijft huurders

altijd. Voor gevallen waarin zich huurachter-

in 2009 stimuleren te betalen per automati-

standen (eventueel in combinatie met andere

sche incasso.

Huurachterstanden per ultimo
2006

2007

Aantal Bedrag

Aantal Bedrag

Aantal Bedrag

Achterstand 262 € 164.140

204	 € 127.091

201 € 122.293

182 € 109.008

0,75%

0,72%

0,63%

%		

0,98%

2008		

2009
Aantal Bedrag
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Ontruimingen

Huurprijsopbouw woningbezit

Het aantal huurders waarbij een vordering in

In onderstaande tabel is af te lezen hoe onze

handen is gesteld van de deurwaarder is in

woningvoorraad is onderverdeeld per huur-

2009 39 (tegen 41 in 2008). Uiteindelijk in

prijsklasse.

11 gevallen overgegaan tot ontruiming (tegenover 4 in 2008).

Aantal woningen/wooneenheden per huurprijsklasse per ultimo 2009
Type

< 357,37 < 452,78 < 548,18 < 647,53

> 647,53

Totaal

Onzelfstandige 	492					492
studenteneenheden
Zelfstandige

171					

171

studenteneenheden
Grondgebonden	73

350	422	55	4	

904

eensgezinswoningen		
Overige woningen
Totaal
In procenten

620

911

110	52
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1.754

1.356

1.261

532

107

65

3.321

40,8%

38,0%

16,0%

3,2%

2,0%

Mutaties

met aanzienlijke kosten. In 2009 stegen de
mutatiekosten naar een recordhoogte. In meer

Het beleid van Maasvallei is erop gericht om

dan 33 woningen is een bedrag hoger dan

bij mutatie de woning zodanig op te knap-

€20.000,00 geïnvesteerd. In 2007 en 2008

pen dat ze voldoet aan de kwaliteitsnorm zo-

waren dat er respectievelijk 18 en 20. Belang-

als deze gedifferentieerd is vastgelegd in het

rijkste oorzaak van de stijgende mutatiekosten

strategisch voorraadbeheer. Deze normen zijn

is het verouderende woningbestand.

ontleend aan de markt en het eigen kwali-

Uitschieters bij de mutatiekosten vinden we

teitskader. Inherent aan de expliciete keuze

vooral bij het complex Jekerdal met een in-

voor kwaliteit is dat in relatief veel woningen

vestering van gemiddeld € 100.000,00 per

mutatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd, vaak

mutatie. In het kader van strategisch voor-
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raadbeheer zal hier de keuze moeten wor-

gen aan het Recessenplein. Deze woningen

den gemaakt om de woningen al dan niet te

worden bij mutatie geschikt gemaakt voor

verkopen bij mutatie.

oudere bewoners waarbij onder andere bre-

Evenals in 2008 vallen ook de € 160.075,-

dere binnendeuren worden aangebracht, de

aan uitgaven voor 11 mutaties in de Burge-

balkons worden opgehoogd en de keukens,

meester Kessensingel A-B-C flats op. Ter

badkamers en toiletten vervangen. In 2009

vergelijking; in 2007 noteerden we 11 muta-

zijn totaal 14 woningen gemuteerd voor een

ties in dit complex met totaal € 13.100,- aan

bedrag van € 203.508,-.

kosten. In 1992 en 1993 zijn deze flatwo-

De appartementen van het Recessenplein

ningen gerenoveerd en nu weer toe aan een

staan al enige tijd volop in de belangstel-

opknapbeurt. De bruine tegels met bloem-

ling. Over het algemeen wonen er oudere

motief in deze woningen vinden geen aftrek

mensen. Het gebouw is niet mee gegroeid

meer bij nieuwe kandidaat huurders en wor-

met de behoeften van deze groep huurders.

den daarom bij mutatie vervangen. Omdat

Plannen om de noodzakelijke aanpassingen

in het verleden al eens ‘tegel-over-tegel’ is

te realiseren zodat de woningen weer ge-

aangebracht ontkomen we nu niet aan het

schikt worden als aanleunwoningen zijn uit-

afkappen van het oude tegelwerk.

gewerkt. Vooruitlopend hierop wordt de bin-

Dit zelfde is te vermelden voor de wonin-

nenzijde tijdens mutaties gemoderniseerd.

Mutaties		
				

2006

2008

2009

Aantal				564	549	501

617

% van het bezit			

17,0

15,0

2007
14,8

13,8

Verdeeld naar:
% voor eengezinswoningen		
% voor overige				

6,0	5,5	4,3	4,0
9,9

13,2

17,2

% voor studenteneenheden		42,4	42,4	

10,2

28,7	

34,1

Gegevens leegstand			
Gemiddeld aantal dagen
Totaal bedrag derving
Huurdervingpercentage

2006

2007

2008

2009

11,5	

15,1

11,9

17,9

€ 94.839

€104.180

€ 106.511

€ 137.625

0,63%

0,68%

0,70%

0,88%
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Klanttevredenheid

Om op de hoogte te blijven van de beleving
die bewoners hebben van de kwaliteit van

Eén van de eerste vereisten om klanten

onze woningen en de dienstverlening vinden

tevreden te stellen is dat de woning en de

continu tevredenheidsmetingen plaats. Me-

woonomgeving passen bij de behoefte van

tingen vinden plaats van de klantprocessen

de klant. De woning en de omgeving moeten

die betrekking hebben op reparatieverzoe-

voldoen aan de verwachtingen van de huur-

ken, mutaties van bestaande woningen en

der. Woongenot is meer dan alleen een dak

de algemene dienstverlening.

boven je hoofd.

Vooral bij het uitvoeren van het reparaties

Daarnaast spelen de wijze waarop wij met

merkt de huurder in hoeverre Maasvallei

vragen van de huurder omgaan en de manier

haar streven naar kwaliteit inhoud geeft. Van

hoe wij ons opstellen in contacten met huur-

belang zijn zowel de snelheid waarmee op

ders een belangrijke rol bij de klanttevreden-

meldingen wordt gereageerd als de kwaliteit

heid. Het is onze doelstelling om in 2009

van de uitgevoerde werkzaamheden. Zoals

een tevredenheidspercentage te realiseren

uit onderstaand overzicht blijkt voldoen wij

van 90% of hoger.

niet aan onze norm van 90%.

Tevredenheid afhandeling reparatieverzoeken in procenten
Reactie

2006

2007

2008

2009

(Zeer) ontevreden

11,8

10,8

11,9

12,1

(Zeer) tevreden

83,8

88,0

85,7	

84,4

Geen mening	4,4	

1,2

2,4	

3,5	

100

100

100

100
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Leefbaarheid

Verder hebben er in het verslagjaar diverse
gesprekken plaatsgevonden met collega’s

Maasvallei schenkt veel aandacht aan leef-

van andere corporaties. Ervaringen, kennis

baarheid in wijken en buurten.

en kunde uitwisselen en elkaar op de hoog-

Hiervoor zijn onder meer twee medewerkers

te houden van ontwikkelingen draagt bij aan

leefbaarheid aangesteld. Zij zijn de scha-

een effectieve aanpak van het verbeteren

kel tussen de bewoners, maatschappelijke

van leefbaarheid in buurten en wijken. Deze

instellingen, politie en Maasvallei. Samen

contacten worden voortgezet.

werken zij aan verdere verbetering van de
leefbaarheid. Ze weten wat er leeft en speelt

Bewonersparticipatie

kunnen daarop anticiperen waar nodig. In

In 2009 zijn klantenpanels georganiseerd

eerste instantie gaat het om ‘schoon, heel

voor de wijken Amby, Heer en Scharn. De

en veilig’. Uiteindelijk gaat het om een prettig

uitkomsten van deze klantenpanels zijn ver-

leefklimaat.

taald in een wijkplan. Gekeken is welke aandachtspunten actie behoeven vanuit Maas-

Relatiebeheer

vallei en welke door, of in samenwerking

De medewerkers leefbaarheid maken deel

met, andere instanties. Aan alle actiepunten

uit van de diverse wijkteams, die actief zijn

is een tijdsplanning gekoppeld en de bewa-

in Maastricht. Niet alleen de corporaties,

king hiervan ligt bij de leefbaarheidsmede-

gemeente, politie en trajekt zijn hierin verte-

werkers.

genwoordigd maar ook vertegenwoordigers

Een aantal punten zoals verkeersoverlast

van buurtplatforms. Doordat de werkwijze

Amby, upgraden brandgangen, hangjonge-

van een wijkteam erop is gericht om direct

ren, zijn besproken in de wijkteams.

resultaat te behalen, zijn de effecten meteen

Ook voor 2010 staan er 2 klantenpanels

in de buurt merkbaar.

leefbaarheid op het programma voor de gehele binnenstad en de Heeg.

Naast participatie in het Buurtontwikkelingsplan voor Mariaberg nemen de medewerkers

Met de huurderbelangenvereniging vindt

leefbaarheid deel aan de tweejaarlijkse buur-

structureel overleg plaats, één maal per

tateliersessies. Tijdens deze ateliersessies

maand. De afspraak is dat de medewerkers

kunnen de buurtplatforms hun aandachts-

leefbaarheid een vaste column verzorgen in

punten voor de komende jaren onder de aan-

het Woonvalleike.

dacht brengen. Ook bij de aanvraag ‘geld voor

Daarnaast wordt in overleg met de Huur-

de buurten’ zijn de medewerkers actief.

dersbelangenvereniging onderzocht of in
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een aantal complexen opnieuw bewoners-

Het project Buurtveiligheid maakt het vol-

commissies opgericht kunnen worden.

gende mogelijk:

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van

• Contact: door middel van een vaste con-

de huurdersbelangenvereniging hebben me-

tactpersoon kunnen buurten communi-

dewerkers leefbaarheid een presentatie ge-

ceren met surveillanceteams en andere

houden over hun visie op leefbaarheid.

partners die helpen bij het handhaven van
de veiligheid in de buurt, zoals gezond-

De bewonersbijeenkomsten voor huurders

heidscentra, woningcorporaties, brandweer,

van de flats aan de W. Vrankenstraat en Burg.

hulpdiensten, jeugdorganisaties en de re-

Kessensingel hebben inmiddels plaatsge-

classering.

vonden. Zoals het er nu uitziet worden hier

• Invloed: buurtbewoners hebben invloed

geen officiële BOC’s opgericht maar zal er

op de manier waarop de veiligheid in de

wel structureel overleg plaatsvinden tussen

buurt wordt gehandhaafd en op de doel-

vertegenwoordigers van de complexen en
Maasvallei.

stellingen wat betreft veiligheid.
• Ingrijpen: de verschillende partners in een

Er zijn meerder bewonersavonden georgani-

VBT werken samen met de buurt om de

seerd in het kader van sloop respectievelijk

doelstellingen te realiseren.

verkoop en nieuwe bewoners.

• Het krijgen van antwoorden: mensen
kunnen informatie opvragen over oplos-

Project Veilige buurten
Maastricht Noordoost
In het veilige buurten team (VBT) werken

singen voor de lange termijn en feedback
krijgen over de genomen maatregelen.

Sponsoring

verschillende partijen zoals wijkagenten, gebiedsgebonden medewerkers, jongerenwer-

Sponsorbeleid Maasvallei

kers, opbouwwerkers en medewerkers van

Maasvallei heeft een sterke maatschappe-

woningcorporaties samen om de veiligheid

lijk functie. Maatschappelijke verbonden-

in de buurt te bevorderen. Maasvallei neemt

heid is een van de kernwaarden van Maas-

hierin deel.

vallei en vormt de basis voor de beoordeling

Buurtveiligheid is een initiatief van Gemeen-

van de sponsoraanvragen.

te, Politie, Trajekt en woningcorporaties om

Centraal in het sponsorbeleid staat de inzet

de woon- en leefkwaliteit in buurten te ver-

voor vitale wijken en buurten waar het pret-

beteren. Dit wordt bereikt door samen de be-

tig wonen is. In dit beleid is vastgelegd wie

langen van de bewoners na te streven.

Maasvallei met sponsoring wil bereiken en
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welke doelen zij in verband hiermee spon-

en het gesponsorde doel moet een relatie

sort.

hebben met het doel en de doelgroepen van
Maasvallei. Maasvallei heeft ervoor gekozen

Doelen

doelen te sponsoren die te maken hebben

De kwaliteit van de leefomgeving in de wijken

met de (lokale) maatschappij, cultuur en

is voor Maasvallei belangrijk. Maasvallei be-

sporten die voor iedereen bereikbaar zijn.

schouwt sponsoring als één van de middelen
die bijdraagt aan het verbeteren van de leef-

Criteria

baarheid en sociale samenhang in de wijken

Alle sponsoraanvragen worden getoetst aan

waar Maasvallei actief is of een bijdrage levert

een aantal criteria:

voor of aan de gehele gemeenschap.

• Maasvallei sponsort geen activiteiten van
politieke of religieuze groeperingen of ac-

Maasvallei wil haar naamsbekendheid en

tiviteiten;

imago verbeteren bij mensen en instanties

• Maasvallei sponsort activiteiten die een

die niet tot haar traditionele klanten of rela-

relatie hebben met haar werkterrein, zowel

ties behoren maar die wel te maken hebben

inhoudelijk en/of geografisch;

met het werk of de doelen van Maasvallei.

• Maasvallei sponsort activiteiten die een

Door sponsoring verbindt Maasvallei haar

relatie hebben met de leefbaarheid en so-

naam aan activiteiten. Deze verbinding moet

ciale samenhang in buurten waar Maas-

voor Maasvallei een meerwaarde hebben

vallei bezit heeft;

Sponsoractiviteiten in 2009
Organisatie/activiteit

bedrag

doel/reden

Kinderfeest BBOOST

100 paraplu’s

buurtfeest

Ontmoetingscentrum Heer

€ 2.500,-

inrichting buurtcentrum

Harmonie St. Michael

€ 250,-

zomerbraderie

Carnavalsverenigingen Heugem

€ 500,-

cultuurevenementen

Biljartclub Amby

€ 250,-

20-jarig jubileum

Stichting 1867	

€ 500,-

bouwhistorisch onderzoek

€ 175,-

zomerbraderie

voor jongeren

€ 225,-

lespakket basisschool de Burcht

Speeltuin Heer

€ 336,-

bouw trampoline

Samenwerkingsverband Ambyse
Markt Evenementen
Sti drugsinfo en preventie
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• Maasvallei sponsort activiteiten die ge-

financieren was evenmin noodzakelijk. De

richt zijn op de doelgroepen van beleid van

huidige woningmarkt, het rijksbeleid dat een

Maasvallei.

toenemende druk op onze exploitatie legt,
de economische crisis en de demografische

Bij sponsoring hoort een zekere mate van

veranderingen (een snelle vergrijzing, minder

wederkerigheid. Dat wil zeggen dat tegen-

jongeren, kleinere huishoudens en uiteinde-

over de bijdrage van Maasvallei door de

lijk krimp) vragen om een heroverweging van

gesponsorde een tegenprestatie geleverd

ons verkoopbeleid.

wordt. Deze kan bestaan uit vermelding van

Maar onze klanten vragen ook om verbete-

de naam van Maasvallei in publicaties of op

ringen en meer diversiteit in ons aanbod. Wij

een bord bij een activiteit. Ook kan bijvoor-

komen hieraan tegemoet. Huurders worden

beeld gedacht worden aan het verstrekken

niet langer veroordeeld tot een huurwoning

van vrijkaartjes. De tegenprestatie kan ech-

maar kunnen kiezen tussen huren en kopen.

ter niet van te voren in algemene termen om-

Voor veel mensen blijft kopen aantrekke-

schreven worden. De balans tussen de pres-

lijk omdat zij vermogen kunnen opbouwen.

taties wordt daarom per aanvraag bepaald.

Bovendien geeft koop nog meer vrijheid en

Jaarlijks stelt Maasvallei een budget vast dat

zeggenschap over de woning.

besteed wordt aan sponsoractiviteiten.
Wij verjongen ons bezit door middel van

Verkoop woningen

sloop, verbetering, verkoop en aankoop. De

Maasvallei heeft een aantal jaren geleden

huisvesting van starters, senioren en men-

haar verkoopbeleid vastgesteld. Het beleid

sen met een krappe beurs en onze bijdrage

was in eerste instantie gericht op het behou-

aan het vernieuwen van buurten blijft onze

den van een kernvoorraad van voldoende om-

opdracht als maatschappelijk ondernemer.

vang in stabiele wijken. Omdat het bezit van

Als maatschappelijk ondernemer moet je

Maasvallei voornamelijk ligt in buurten met

echter bedrijfseconomisch overleven om

een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van

maatschappelijk iets te kunnen betekenen.

huur- en koopwoningen was verkoop niet per

Om te kunnen investeren in nieuwbouw en

sé noodzakelijk. Ons bezit aan huurwoningen

herstructurering zijn wij voor een belangrijk

sloot goed aan op de (toekomstige) vraag op

deel afhankelijk van verkoopopbrengsten.

de woningmarkt. Verkoop van woningen om

Juist nu doen zich kansen voor om anticy-

extra financiën te genereren om de noodza-

clisch te investeren en dat willen wij ook.

kelijke investeringen in de woningvoorraad

Op basis van ons verruimd verkoopbeleid

of stedelijke herstructureringsopgave te

genereren wij door verkoop middelen om
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Bijdragen
aan sociale
samenhang
in wijken
nieuwe activiteiten te ontplooien en stellen

in sociale nieuwbouw en herstructurering te

wij klanten in staat vastgoed te kopen.

kunnen opbrengen zonder dat daardoor de
solvabiliteit van Maasvallei de veilige marge

Ons streven zal zijn om de komende jaren

zou verlaten.

gemiddeld 1 % van ons woningbezit te ver-

Maasvallei wil met de verkoop van huur-

kopen. Als we er rekening mee houden dat

woningen een volkshuisvestelijke bijdrage

studentenwoningen, woningen voor specifie-

leveren. Motieven die hierbij een rol spelen

ke doelgroepen en appartementencomplexen

zijn:

slechts marginaal voor verkoop in aanmerking

• inspelen op een marktvraag onder lagere

komen, dat rekenen we op een verkoop van

inkomens;

ongeveer 20 tot 25 woningen per jaar. 133

• vergroten keuzevrijheid lagere inkomens;

Woningen uit de bestaande woningvoorraad

• verbreden productaanbod;

in de planperiode van tien jaar. De verkoop

• het bestand aan huurwoningen beter laten

biedt voldoende basis aan onze financiële po-

aansluiten op de toekomstige vraag op de

sitie om de thans voorgenomen investeringen

woningmarkt;
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• vergroten van de diversiteit in buurten;

Housing Accomodations

• genereren financiële middelen en versnellen kasstromen.

De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
(OGGZ) is een onderwerp dat om aparte

Wonen en zorg

aandacht vraagt. De overlast in het openbaar
leven als gevolg van verslavings- en psychi-

Om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te

atrische problematiek of dak- en thuisloos-

kunnen laten wonen zijn we actief op het

heid maakt het noodzakelijk dat corporaties

brede veld van wonen, welzijn en zorg. Hier-

afspraken maken met partijen die zorg en

bij zoeken wij bewust de samenwerking met

begeleiding bieden. In dat kader is in Maas-

anderen. Nieuwbouw realiseren we zo veel

tricht een convenant ondertekend ten be-

als mogelijk levensloopbestendig. In de be-

hoeve van een gecoördineerde aanpak.

staande woningvoorraad realiseren we woningaanpassingen en indien dit niet haalbaar

Voor de corporaties betekent dit dat voldoen-

is zoeken we samen met de bewoners naar

de woningen beschikbaar worden gesteld en

vervangende woonruimte.

dat een financiële bijdrage wordt geleverd in

Maar we schenken niet alleen aandacht aan

de kosten van het project Housing Acco-

senioren of mensen met een lichamelijke

modations. De coördinerende werkwijze en

beperking. Onze aandacht gaat ook uit naar

methodiek van Housing Accomodations is

asielzoekers, dak- en thuislozen of mensen

inmiddels beschikbaar voor instellingen uit

met een psychosociale problemen of een

de GGZ, Maatschappelijke Opvang, Vrou-

verslaving.

wenopvang en de Verslavingszorg.

Begeleid wonen

Meldpunt moeilijk plaatsbaren

De vraag naar woonzorgvoorzieningen komt

Maasvallei participeert in het Meldpunt Moei-

niet alleen van een grote groep senioren.

lijk Plaatsbaren. Dit is een samenwerkings-

Ook verstandelijk gehandicapten of andere

verband van hulpverleningsinstellingen en

hulpbehoevende groeperingen hebben een

corporaties dat zorg draagt voor de woonbe-

toenemend belang bij dit onderwerp. Maas-

geleiding van mensen die anders vanwege

vallei zoekt mee naar oplossingen in dit ka-

door hun veroorzaakte problemen of over-

der en gaat samenwerkingsverbanden aan

last, zouden worden ontruimd en daardoor

met andere instellingen om projecten op

misschien dakloos zouden worden. De coör-

kleine schaal te ontwikkelen.

dinatie van het Meldpunt ligt bij de GGD.
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Zwerfjongeren

zorginstelling Vivre, die de woningen gaat
huren en de bewoners zorg biedt.

Met de Stichting Koraal Groep is in het ver-

In Hagerpoort komt een zorgcentrum met

slagjaar het project voor de huisvesting en

dertig verpleeghuisbedden. Er zijn vieren-

ondersteuning van zwerfjongeren geconti-

twintig zorgwoningen gepland voor mensen

nueerd. Jaarlijks evalueren wij het project en

die nu in Zorgcentrum Amby wonen en met

beoordelen we of uitbreiding van het project

ondersteuning prima zelfstandig kunnen le-

tot de mogelijkheden behoort.

ven. Maasvallei reserveert duizend vierkante
meter voor een restaurant met bijbehorende

Woon-zorgcomplexen

keuken en ruimte voor dagactiviteiten en
zorggerelateerde diensten.

Maasvallei bezit een drietal complexen met

Bij Hagerpoort komen 52 aanleunwoningen.

aanleunwoningen waarin de zorg door een

Deze zijn bestemd voor bewoners zonder

zorginstelling wordt verstrekt. Die woningen

zorgbehoefte. Ontstaat die zorgvraag wel,

worden via deze zorginstellingen verhuurd

kunnen ze deze krijgen via Hagerpoort. Zo

aan bewoners die daarvoor geïndiceerd zijn.

kunnen deze mensen langer zelfstandig blij-

In samenwerking met zorginstellingen wordt

ven wonen.

een concreet zorgaanbod (alarmering, maal-

Het complex zal straks nog slechts 30 plaat-

tijd, activiteiten, zorghulp) of zorggaran-

sen voor verpleging omvatten met daarnaast

tiepakketten geboden aan bewoners van

150 levensloopbestendige (sociale) huur-

complexen die in de buurt van het centrum

en koopwoningen voor senioren.

liggen. Zowel met Mosae Zorggroep als de

Het aanbod is zeer divers: van zelfstandige

Zorgorganisatie Vivre wordt overleg gevoerd

woningen tot beschermd wonen. De onder-

om te komen tot een uitbreiding naar meer-

steunende zorg- welzijns- en gemaksdien-

dere complexen.

sten worden geleverd vanuit hetzelfde gebouw. Met de zorgleverancier zijn inmiddels

Het huidige Zorgcentrum Amby wordt ver-

contracten afgesloten.

vangen door een nieuwe complex waar wonen, welzijn en zorg zijn samengebracht. In

Woondiensten: Roos

is 2009 gestart met de daadwerkelijk bouw
van het nieuwe complex.

Steeds meer huurders hebben behoefte aan

Het nieuwe woonzorgcomplex Hagerpoort

aanvullende producten en diensten. De sa-

in Amby wordt hét zorgcentrum van de toe-

menleving is dynamisch en veelzijdig.

komst. Maasvallei werkt hierin samen met

Er wordt verwacht dat corporaties hun ver71

antwoordelijkheid nemen in de aanpak van
sociaal maatschappelijke vraagstukken.

zaamheden van de eigen organisatie,
voortvloeiend uit een brede taakopvatting;

Maasvallei neemt haar verantwoordelijkheid

• een breed assortiment van woongerela-

in dit taakveld, onder meer door het aanbie-

teerde producten en diensten biedt, die

den van woongerelateerde producten en

wonen prettiger maken;

diensten op het terrein van wonen, welzijn
en zorg.
Hiervoor heeft Maasvallei in 2008 een intentieovereenkomst met Woonpunt, Servatius
en RIBW ondertekend om te participeren
in Roos. In 2009 heeft Maasvallei besloten

• de binding verstevigt met de klanten ic de
huurders;
• lacunes doorbreekt in de markt door deze
zelf op te pakken;
• regie voert in het stoppen van loket-hoppen;

per 1 januari 2010 toe te treden. Vooralsnog

• door krachtenbundeling de efficiency en

voor een periode tot en met 2011. Op basis

effectiviteit van de eigen moederorganisa-

van een evaluatie zal besloten worden om na

tie bevordert.

2011 al dan niet vennoot te blijven.
Roos heeft ten doel het leveren van producten
Roos is een concept dat:

en diensten op het gebied van wonen, welzijn

• een logisch verlengstuk is van de werk-

en zorg en het verrichten van al datgene wat

Wonen
met zorg
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bare buurt draagt bij aan het woongenot.
Als Maasvallei haar huurders een prettig en
aangenaam woonklimaat wil bieden, is maatwerk vereist. Om op lokaal niveau maatwerk
te kunnen bieden gaat Maasvallei in gesprek
met haar huurders, zowel met de individuele huurder als met huurdersorganisaties op
daarmee in verband staat. Tot de woondien-

wijkniveau.

sten behoren onder andere zaken als verhuisservice, klussendienst, buurtbemiddeling en

Bewonersoverlegcommissies

WMO-bemiddeling. Tot de welzijnsdiensten
horen onder andere zaken als schuldhulp-

Het overleg met de bewonersoverlegcom-

verlening, ondersteuning van mantelzorgers,

missies is ook in 2009 moeizaam verlopen.

financiële en administratieve ondersteuning,

Enerzijds ontbreekt het aan voldoende actie-

wooncursussen en housing accomodation. Tot

ve bewonersoverlegcommissies, anderzijds

de zorgdiensten horen onder andere zaken

spreken individuele huurders de Huurders-

als schoonmaak woonruimte, boodschappen

vereniging Woonvallei rechtstreeks aan op

doen, verpleegkundige handelingen, training

onderwerpen met een ad hoc karakter of die

en begeleiding, PGB-aanvraag en bemidde-

betrekking hebben op concrete beheersta-

ling etc.

ken. Maasvallei streeft naar periodiek overleg met bewonersgroepen op complex- of

Participatie

wijkniveau waarbij onderwerpen aan bod komen die betrekking hebben op het complex

Omdat het streven van Maasvallei onder meer

zelf of leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

is om het KWH-participatielabel te behalen
wordt een nul-meting door KWH uitgevoerd.

Huurdersbelangenvereniging

Van daaruit kan middels een projectgroep
worden bekeken hoe participatie kan worden

Maasvallei wil dicht bij de klant staan. Hierbij

ingebed in de organisatie.

hoort een laagdrempelige en flexibele overlegstructuur met de huurders en de huur-

Huurders

dersorganisaties. Naast de dagelijkse contacten met onze huurders heeft Maasvallei

Om prettig te kunnen wonen, moet niet al-

regelmatig overleg met huurdersorganisaties

leen de woning in orde zijn. Ook een leef-

op complex-, wijk- en corporatieniveau.
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Op corporatieniveau worden met de HV

• ondernemingsplan 2009 - 2013;

Woonvallei periodiek onderwerpen met een

• het rapport over de marktanalyse in ons

beleidsmatig karakter besproken. De HV

werkgebied;

Woonvallei behartigt als overkoepelende

• de stedenbouwkundige visie Heer en

organisatie de belangen van zowel de huur-

Scharn zoals deze is uitgewerkt door Urbis;

ders als de bewonersoverlegcommissies van

• deelname aan het SEV-experiment Wo-

Maasvallei. De HV Woonvallei is de overleg-

ning op Waarde. Het experiment wordt

partner als bedoeld in de Wet op het overleg

begeleid door de TU-Delft. In het experi-

huurders verhuurders.

ment wordt een afwegingsmodel ontwikkeld om de kwaliteitsbeoordeling van de

De samenwerking met de HV Woonvallei

woningvoorraad te objectiveren en een

verloopt in een open en constructieve sfeer.

prominentere rol te laten spelen in de be-

Naast het formeel overleg, wordt regelmatig

sluitvorming;

van gedachten gewisseld over actuele onder-

• het aangepast “sociaal plan” voor 2009,

werpen en thema’s die individuele huurders

incl. de financiële tegemoetkoming die

bij de HV Woonvallei hebben aangekaart.

hierin is opgenomen;

In 2009 hebben we onder andere overleg
gevoerd over:

• de prestatieafspraken 2009 met de gemeente Maastricht;

• het huurbeleid 2009;

• het actualiseren van het ZAV-beleid;

• het jaarverslag 2008;

• het vervangen van te zware energiemeters

• het continuïteitsoordeel van het CFV over
Maasvallei;

in de flats Burg. Kessensingel en Auwerhofstraat;

• de financiële meerjarenbegroting 2009,

• programma inbraakwering woningbestand

incl. de onderhoudsbegroting 2009 en het

conform uitgangspunten; Politiekeurmerk

activiteitenplan 2009;

Veilig Wonen;

• de voordracht en benoeming van dhr.
Schaepkens tot lid van de RvC;
• informatie over en uitwerking van de Governancecode;
• de statutenwijziging van Maasvallei;
• de verbouwing en herinrichting van de
kantoorruimte van de HV Woonvallei;

• participatie Maasvallei in Roos;
• nieuwe huisstijl en actualiseren website;
• diverse bewonersklachten die de HV bij
het werkapparaat heeft aangekaart;
• het stimuleren van bewonersoverleg op
complex- en wijkniveau;
• de subsidiering van de HV Woonvallei.

• het ontwikkelen van de bestuurlijke kwaliteiten bij de HV.;
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In 2009 heeft Maasvallei de HV Woonval-

4
lei een subsidie verstrekt van € 21.109. De

panel voor de wijken Heer en Scharn zijn

subsidiering vond plaats op basis van de af-

wisselend. De deelnemers zijn wat minder

spraken in de samenwerkingsovereenkomst.

positief zijn over de sfeer in beide wijken

Naast de subsidie heeft Maasvallei de HV

maar gaven aan over het algemeen prettig in

Woonvallei financieel ondersteund door de

Heer en Scharn te wonen. Enige weemoed

verbouwing en de herinrichting van het kan-

naar vroegere tijden met een ‘ons-kent-ons-

toor voor haar rekening te nemen. Ook heeft

gevoel’ is duidelijk waarneembaar. Vooral

Maasvallei éénmalig opleidingskosten van

de wijkbewoners die al jaren in de wijken

de HV Woonvallei voor haar rekening geno-

wonen, maken zich zorgen over de achter-

men. Hiermee was een bedrag gemoeid van

uitgang van hun wijk. Bron van ergernis is

€ 7.360,-.

vooral het slecht onderhoud van tuinen en
openbare ruimte in de wijken. Zij ervaren

Klantenpanels

daarnaast drugsgerelateerde overlast.

Om een goed beeld te krijgen van de woon-

De resultaten van beide klantenpanels wor-

beleving en de wensen en behoeften van de

den gebruikt als onderlegger voor onze pro-

huurders in de verschillende wijken heeft

gramma’s leefbaarheid voor de desbetref-

Maasvallei in 2009 een tweetal klantenpa-

fende wijken.

nels georganiseerd. Aan de deelnemers is
gevraagd hoe zij het wonen en leven in hun

Om een compleet beeld te krijgen van de

wijk ervaren, welke aspecten van de wijk

woonbeleving van onze huurders in de ove-

zij als positief ervaren, wat de belangrijkste

rige wijken organiseren wij begin 2010 nog

verbeterpunten zijn en wat het ideaalbeeld

een tweetal klantenpanels.

is van de wijk.

Klachtencommissie
Al direct bij de start van het klantenpanel
voor de wijk Amby viel op dat de huurders

Ons streven is dat klanten tevreden zijn over

het enorm naar zin hebben in Amby. De deel-

onze producten en onze dienstverlening. Als

nemers beoordelen de wijk als geheel met

huurders niet tevreden zijn over de manier

een ruime voldoende. Er zijn weliswaar diver-

waarop wij onze producten en diensten aan-

se verbeterpunten genoemd maar van grote

bieden kunnen zij met hun klachten terecht

problemen is absoluut geen sprake.

bij de klachtencommissie. Voor klachten over
woonruimteverdeling is er een afzonderlijke

De ervaringen van de deelnemers aan het

klachtencommissie Woningburo.
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De klachtencommissie neemt de klacht in
behandeling en adviseert het bestuur.

ten voor het herstellen van de voordeur.;
• de gang van zaken bij het vervangen van
de keuken en de vertraging bij het vervan-

De samenstelling en het aftreedrooster van
de klachtencommissie ziet er als volgt uit:

gen van een kozijn;
• het in rekening brengen van kosten voor
het opruimen van vuilniszakken en ander

Op voordracht van de Raad van Commis-

afval in de algemene ruimte.

sarissen:

De overige 5 klachten heeft de klachten-

• De heer P. Moors

commissie in behandeling genomen. Het

aftredend eind 2012
• De heer A. Cikikyan			
aftredend eind 2012 (plaatsvervanger)

betrof klachten, die betrekking hadden op:
• de handelwijze van Maasvallei bij het aanspreken van een huurder die in gebreke is
gebleven bij het inlopen van zijn huurach-

Op voordracht van het werkapparaat (OR):
• De heer C. Kruchten			
aftredend eind 2012
• De heer L. Meijers			
aftredend eind 2012 (plaatsvervanger)

terstand;
• de bouw van een erfafscheiding op korte
afstand van de tuinkamer van klager en
het gebrek aan communicatie hierover;
• het in rekening brengen van kosten bij het
vervangen van cilindersloten;

Op voordracht van de huurdersvereniging:
• De heer J. Vroemen			
aftredend eind 2009
• De heer J. Schefer			
aftredend eind 2009 (plaatsvervanger)

• het in rekening brengen van servicekosten
ten behoeve van de gemeenschappelijke
ruimte;
• het in rekening brengen van een bijdrage
in de aansluitkosten van de kabel in een
nieuwbouwwoning.

De klachtencommissie nam in 2009 8 klachten in behandeling. Het werkapparaat is in

De eerste drie klachten heeft de klachten-

de gelegenheid gesteld een oplossing te

commissie ongegrond verklaard. De laatste

vinden waarmee klagers konden instemmen.

twee klachten zijn gegrond verklaard. Ook

Voor 3 klachten heeft het werkapparaat in

heeft de klachtencommissie naar aanleiding

overleg met de klager een adequate oplos-

van de in behandeling genomen klachten

sing kunnen vinden. Deze klachten hadden

een aantal aanbevelingen gedaan. Klacht-

betrekking op:

meldingen kunnen met name voorkomen

• ten onrechte in rekening brengen van kos-

worden indien op een adequate manier ge-
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communiceerd wordt met bewoners en zij
tijdig en volledig geïnformeerd worden. Het
bestuur van Maasvallei heeft zowel de adviezen als de aanbevelingen overgenomen.
Waar nodig zijn maatregelen genomen om
de aanbevelingen te implementeren.
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OPLAADPUNT 2

VillaKeizerskroon

Villa Keizerskroon
Maasvallei is actief op het brede veld van wonen, welzijn en zorg. In samen
werking met zorginstellingen en welzijnswerk creëert Maasvallei huisvesting
voor mensen met een lichamelijke beperking, asielzoekers, dak- en thuis
lozen en mensen met psychosociale problemen of een verslaving. Ook deze
mensen verdienen een eigen thuis. Meestal worden projecten voor deze
doelgroepen op kleine schaal ontwikkeld, zoals Villa Keizerskroon.
Samen met Stichting VillaKeizersKroon heeft Maasvallei een complex ont
wikkeld met 10 zelfstandige appartementen voor mensen met geheugen
problemen of dementie. De woningen worden 24 uur per dag voorzien van
service van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening. De appartementen heb
ben een woonoppervlak van 42 m2. In het gebouw zijn verder een lounge- en
leefkeuken, therapievoorzieningen en een logeerappartement.
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<< Ton Linders, manager Woondiensten:

“ Een project als Villa Keizerskroon
behoort tot de taken van een
woningcorporatie, maar wij maken
er extra werk van.”

Wolfgang Baliël en Ingrid Gerritsen, Villa Keizerskroon:

“ Mensen kunnen hier hun
eigen identieke woonplek
creëren. Dat is een mooie
gelegenheid. Anders zouden
ze bijvoorbeeld naar een
verpleeghuis moeten.”

2+

+

Kijk voor de volledige reportage op de bijgevoegde USB stick
of op www.maasvallei.nl/jaarverslag
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Verslag van
de Raad van
Commissarissen

Toezicht
houden op
kwaliteit

84

5

Verslag van de Raad
van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (hierna de RvC) heeft tot taak toezicht ter hou
den op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen
de stichting en de met haar verbonden onderneming. De RvC staat tevens
het bestuur met raad ter zijde. De RvC vervult de werkgeversrol tegenover
het bestuur van Maasvallei. In dit jaarverslag legt de RvC, als onderdeel van
een maatschappelijk ondernemende organisatie, publiekelijk verantwoor
ding af over de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de uitvoering
van haar taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar.

Toezicht

• proces financiële verslaggeving;

De RvC houdt onder andere toezicht op:

• naleving van toepasselijke wet- en regel-

• realisatie van de doelstellingen van

geving.

Maasvallei;
• realisatie van de volkshuisvestelijke opgaven;

Dit toezicht strekt zich tevens uit tot de met
Maasvallei verbonden rechtspersonen.

• strategie en risico’s verbonden aan de
activiteiten van Maasvallei;
• opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC zijn in artikel 16 van
de statuten van Maasvallei omschreven. De

• kwaliteitsbeleid;

RvC heeft voor haar eigen functioneren en

• kwaliteit van de maatschappelijke verant-

dat van het bestuur reglementen opgesteld

woording;

en handelt daar ook naar.
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De Governancecode Woningcorporaties is

Om de toezichthoudende taak goed te kun-

voor de RvC uitgangspunt voor haar func-

nen vervullen laat de RvC zich regelmatig

tioneren. De reglementen zijn in 2009 in

mondeling en schriftelijk door het bestuur

overeenstemming gebracht met de Gover-

informeren betreffende de (financiële) re-

nancecode en de Aedes bedrijfstakcode. Als

sultaten in relatie tot de beoogde doelen,

toezichtkader voor het uitoefenen van haar

relevante externe ontwikkelingen en over

taken hanteert de RvC:

de wensen en behoeften van belangheb-

• het BBSH:

benden. Om zich op de hoogte te houden

• concrete informatie van VROM, WSW,

van wat er speelt in het speelveld heeft de

CFV, gemeente en de pers;

RvC overleg met de externe accountant, de

• het ondernemingsplan 2009-2013;

huurdersorganisatie HV Woonvallei, de on-

• de financiële meerjarenbegroting;

dernemingsraad en waar nodig andere be-

• de onderhoudsbegroting;

langhouders van Maasvallei.

• het jaarplan;

De RvC bewaakt dat de informatie op finan-

• afspraken met externe belanghebbenden.

cieel, volkshuisvestelijk, maatschappelijk en
organisatorisch gebied relevant en compleet
is.

Samenstelling Raad van Commissarissen per 31 december 2009
De heer J.Th.M. van de Weerdt, voorzitter *
Geboorte datum:		5 november 1947	
Beroep:		

voormalig directeur regiokantoor SNS bank

		

(met prepensioen)

Lid van de RvC sinds:

2000

Aftredend in: 		

2010

Bruto honorering 2009:

€ 4.084,88

Kostenvergoeding:

€ 2.199,57

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 Miséricorde

		

Bestuurslid Stichting Pied à Terre

* lid namens de ondernemingsraad
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De heer Mr. R.L.M.T. Engelbert, vicevoorzitter
Geboorte datum:		

21 maart 1959

Beroep:		

eigenaar-vennoot van fiscaal-juridisch adviesbureau

Lid van de RvC sinds:

2000

Aftredend in:		

2011

Bruto honorering in 2009:

€ 3.142,16

Kostenvergoeding:

€ 1.571,20

Nevenfuncties relevant voor taak RvC: geen
De heer Mr. A. Cikikyan *
Geboorte datum:		

19 maart 1958

Beroep:		

directie/bestuurssecretaris Stichting Traject en docent

		

Hogeschool “Zuyd”

Lid van de RvC sinds:

2000

Aftredend in: 		

2011

Bruto honorering in 2009:

€ 3.142,16

Kostenvergoeding:

€ 1.571,20

Nevenfuncties relevant voor taak RvC:

geen

* lid namens de huurdersorganisatie
De heer Mr. P.F.R. Moors
Geboortedatum:		

14 oktober 1945

Beroep:		

voormalig bestuurssecretaris Stichting Vivre en

		

Stichting Elisabeth Strouven

Lid van de RvC sinds:

2000

Aftredend in: 		

2010

Bruto honorering in 2009:

€ 3.148.56

Kostenvergoeding:

€ 1.574,40

Vergoeding klachtencommissie:

€ 180,-

Nevenfuncties relevant voor taak RvC: geen
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De heer Mr. Drs. L. J. L. Schaepkens
Geboorte datum:		

23 februari 1970

Beroep:		

partner bij Van Naem & Partners en actief op de

		

terreinen organisatieadvies, verandermanagement

		

en loopbaancoaching voor managers en bestuurders

Lid van de RvC sinds:

2008

Aftredend in: 		

2013

Bruto honorering in 2009:

€ 2.623,80

Kostenvergoeding:

€ 1.312,00

Nevenfuncties relevant voor taak RvC: geen

Honorering van de Raad

Geen van de commissarissen is of was in
het verleden in dienst van Maasvallei. De

De honorering van de RvC is gekoppeld aan

commissarissen bekleedden in 2009 geen

de zwaarte van de functie van de afzonder-

relevante nevenfuncties. In 2009 is binnen

lijke leden van de RvC en houdt rekening

de organisatie van Maasvallei geen melding

met de maatschappelijke waarden en nor-

ontvangen van eventuele tegenstrijdige be-

men. De honorering is niet gekoppeld aan

langen.

de prestaties van Maasvallei

De RvC heeft vastgesteld dat er in het verslagjaar geen sprake was van tegenstrijdige

Onafhankelijkheid en
nevenfuncties

belangen en ieder lid zijn functie onafhanke-

De RvC waakt ervoor dat elke commissaris

Deskundigheid

lijk heeft kunnen uitoefenen.

onafhankelijk is in de zin van de in de Governancecode Woningcorporaties bepaling

De RvC werkt met een profielschets voor de

III 2.2 aangeduide criteria. In 2009 heeft de

RvC als collectief met verschillende ervarings-

RvC een gedragscode voor haar eigen leden

gebieden. In de profielschets van de voorzitter

van de RvC en een gedragscode voor het

zijn aanvullende competenties benoemd. De

bestuur vastgesteld. In deze gedragscode

profielschetsen zijn in 2009 getoetst aan de

zijn de bepalingen over onafhankelijkheid en

specifieke kenmerken van Maasvallei en haar

tegenstrijdige belangen vastgesteld.

plannen voor de toekomst.
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Profielschets RvC

• juridisch;

De individuele leden van de RvC volgen

• marketing en communicatie;

Maasvallei en de met haar verbonden orga-

• personeel en organisatie;

nisaties op hoofdlijnen. De leden zijn besluit-

• maatschappelijk ondernemen;

vaardig, resultaatgericht en in staat scherpe

• vastgoed.

discussies collegiaal te voeren. Zij hebben
goed inzicht in de rol en positie van het toe-

De RvC toetst de zorgvuldigheid waarmee

zichthoudend orgaan en een affiniteit met de

het beleid en de strategie tot stand komen

doelstellingen en doelgroepen van Maasval-

en in overeenstemming zijn met het statutai-

lei. De leden zijn onafhankelijk, objectief en

re doel. De RvC toetst of de bedrijfsvoering

vrij van elke schijn van mogelijke belangen-

in overeenstemming is met de beginselen

verstrengeling of verantwoordingsplicht naar

van verantwoord maatschappelijk onderne-

een achterban. Alle leden beschikken over

men en ziet toe op de continuïteit van de

de volgende kwaliteiten:

onderneming.

• bestuurlijke ervaring;
• werken in teamverband, stimulerend met
een positief kritische houding;

De RvC heeft een taak als werkgever ten
opzichte van het bestuur. Hiertoe behoort

• analytisch inzicht;

het opstellen van een profielschets, het hou-

• in staat om op afstand toezicht te houden;

den van selectieprocedures en het benoe-

• maatschappelijke betrokkenheid;

men, schorsen en ontslaan van het bestuur,

• zicht op maatschappelijke ontwikkelingen;

het beoordelen van het bestuur en het hou-

• breed netwerk

den van functioneringsgesprekken met het
bestuur. Op specifieke deelterreinen functio-

Alle leden zijn generalisten die gezamenlijk

neert de RvC als klankbord en adviseur van

een multidisciplinair team vormen. Om op-

het bestuur.

timaal te functioneren zijn binnen de RvC
verschillende ervarings- en vakgebieden ver-

Voor de benoeming van twee leden van de

tegenwoordigd, zonder dat er sprake is van

RvC wordt de huurdersvertegenwoordiging

specifieke specialisten.

in de gelegenheid gesteld een bindende

Binnen de RvC zijn naast het vooral gene-

voordracht uit hun kring te doen. Beide leden

ralist zijn de volgende aandachtsgebieden

zullen, meer dan de andere leden, toezien op

aanwezig:

de huurdersparticipatie, zonder dat er sprake

• volkshuisvesting: wonen, welzijn en zorg;

is of kan zijn van belangenbehartiging. Voor

• financieel-economisch;

de benoeming van één ander lid wordt de
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ondernemingsraad (OR) in de gelegenheid

den kandidaten geworven op basis van de

gesteld een bindende voordracht te doen.

vastgestelde profielen.

Commissies

Voor de benoeming van één van de leden
van de RvC is de OR in de gelegenheid ge-

De RvC kan besluiten tot het instellen van

steld een bindende voordracht te doen. De

een of meer commissies, zoals een audit-

OR heeft schriftelijk bevestigd geen gebruik

commissie en een remuneratiecommissie.

te maken van deze gelegenheid.

De RvC heeft voor elke commissie een reglement opgesteld. De taak van de commis-

De selectiecommissie heeft in januari 2010

sies is om de besluitvorming van de RvC voor

sollicitatiegesprekken gevoerd en unaniem

te bereiden.

een voorstel voor benoeming van twee kandidaat-commissarissen aan de RvC gedaan.

Werving en (her)benoemen commissarissen

Beide kandidaten voldoen naar het oordeel
van de selectiecommissie aan het gestelde
in de profielschets. Elke kandidaat beschikt

De RvC bestaat uit vijf leden. Bij vacatures

over de verlangde competenties, ervaring en

zorgt de RvC ervoor dat haar ledental zo snel

achtergrond en heeft affiniteit met zijn/haar

als mogelijk wordt aangevuld. De benoe-

aandachtgebied. De voorstellen voor be-

mingsperiode is vier jaar, waarna het lid van

noeming zijn in de RvC-vergadering van 25

de RvC nogmaals maximaal tweemaal voor

maart 2010 geaccordeerd.

een periode van vier jaar herbenoemd kan
worden. De maximale zittingstermijn is 12

Integriteitscode

jaar.

In deze gedragscode zijn de uitgangspunten
vastgesteld over onafhankelijkheid en te-

Conform aftreedrooster treden in 2010

genstrijdige belangen rondom Maasvallei en

twee leden van de RvC af. Om tijdig in de

waar onze de grenzen liggen.

vacatures te voorzien heeft de RvC in 2009
uit zijn midden een selectiecommissie inge-

De integriteitscode is geen dichtgetimmerd

steld. De selectiecommissie wordt gevormd

en uitputtend reglement. Er staat niet over

door de heer R.L.M.T. Engelbert, de heer A.

elk onderwerp precies in wat wel en niet

Cikikyan en de heer L. J. L. Schaepkens.

mag. Dat kan en moet ook niet. In de code

De commissie heeft middels een openbare

staan wel enkele voor Maasvallei belangrijke

wervingsprocedure in de regionale dagbla-

regels. En verder per onderwerp richtlijnen.

90

5
Eén van onze kernwaarden is eigen verant-

Ook besproken zijn onze visie, missie, doel-

woordelijkheid. Daarbij past niet een veelheid

stellingen en identiteit voor de komende ja-

aan regels, wel eigen verantwoordelijkheid

ren. Bijzondere aandacht is geschonken aan

en professionaliteit. De integriteitscode is

onze rolopvatting bij het zorg dragen voor

daarbij een hulpmiddel en dient als handvat.

vastgoed ten behoeve van maatschappelijke
instellingen. Afhankelijk van de omvang van

Klokkenluidersregeling

ons bezit in een wijk neemt Maasvallei zelf
de regie of is onze rol volgend.

Medewerkers kunnen op een adequate en
veilige manier eventuele vermoedens van

Tot slot is op de heidag uitvoerig stil gestaan

misstanden binnen Maasvallei melden. Daar-

bij de opvatting van de RvC over hun rol als

om is een goede en duidelijke regeling van

adviseur/klankbord, toezichthouder en werk-

belang. De klokkenluidersregeling sluit aan

gever van het bestuur.

bij de integriteitscode van Maasvallei.
In de periode november/december 2009
In het verslagjaar zijn geen misstanden ge-

heeft de selectiecommissie een aantal keren

meld. Er hebben zich geen zaken in of vanuit

vergaderd om de wervingsprocedure voor

het werkapparaat, het bestuur en de RvC

nieuwe commissarissen voor te bereiden.

voorgedaan, die vermeld moeten worden.
In het verslagjaar sprak een delegatie van de

Werkzaamheden

RvC met zowel de OR als de huurdersorganisatie HV Woonvallei. De controlerende ac-

De RvC heeft in 2009 zevenmaal verga-

countant was aanwezig bij het goedkeuren

derd. Zesmaal in een reguliere vergadering

van de jaarstukken 2008 en het bespreken

waarbij de bestuurder aanwezig was.

van de managementletter 2008.

Eenmaal is een ‘heidag’ georganiseerd
waar de leden van de RvC en het bestuur

Om de RvC in de gelegenheid te stellen haar

uitvoerig van gedachten hebben gewisseld

rol als toezichthouder goed te vervullen legt

over de kaders van het corporatiebestel zo-

de bestuurder een aantal in de statuten vast-

als verwoord in de brief van de minister van

gelegde voorgenomen besluiten eerst ter

VROM van 12 juni 2009.

goedkeuring voor aan de RvC.

De RvC constateert dat Maasvallei qua rolopvatting dicht bij de lijn van de minister is

In 2009 heeft de RvC aan navolgende on-

gebleven.

derwerpen haar goedkeuring verleend:
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• Statuutwijziging. De wijzigingen hebben
betrekking op:

Vereniging Toezicht Woningcorporaties;

- de uitbreiding van het werkgebied met
de gemeente Beek;
van de huurdersvereniging;

• Opdracht Stec-groep om de woningmarktkansen in het werkgebied in beeld

- de bindende voordracht op voordracht
van de ondernemingsraad;

te brengen;
• Aankoop diverse nieuwbouwprojecten in

- het niet meer hanteren van een leeftijdsgrens van 70 jaar voor de leden van
de raad;

het werkgebied, waaronder:
- 11 woningen Fatimaveste in de gemeente Beek;

- wijzigingen in de slotbepalingen om aan
te sluiten op het Burgerlijk Wetboek;
• Uitwerking van de governance van Maasvallei;

- 15 woningen Demerthofje;
- 9 woningen Gulpener Staete in de gemeente Gulpen;
- 28 woningen centrumplan Amby;

• De jaarrekening 2008 en het volkshuisvestingverslag 2008;
jaren, de onderhoudsbegroting 2010 en
het activiteitenplan 2010;
en

aantrekken

- 68 woningen en bedrijfsruimte voormalige Artifortfabriek:

• Financiële meerjarenbegroting 2010 e.v.

- 12 woningen Achter de Beek in de gemeente Beek;
- 19 woningen vml. busremise in de ge-

leningen

2009;
• Evaluatie activiteitenplan 2009;
• Uitwerken ondernemingsplan 2009 voor
de onderdelen bouwprogrammering en
aankoopbeleid;
• Vaststellen van een handboek 0 en het
implementatieplan procesbeschrijvingen;
• Financiële gevolgen van de nieuwe functiewaardering;
• Plan van aanpak en uitwerking cyclus
functionerings- en beoordelingsgesprekken;
• Aanpassen van de honorering van de RvC
92

• Benoemen selectiecommissie voor twee
leden van de RvC;

- de bindende voordracht op voordracht

• Financiering

op basis van de uitgangspunten van de

meente Gulpen;
- 28 woningen Poelveld in de gemeente
Eijsden;
• Optimaliseren en opwaarderen woningontwerpen Trichterveld;
• Opdracht digitaliseren archief;
• Deelname aan Woning op Waarde model;
• Opdracht uitvoeren subsidiescan;
• Deelname pilot woonfraude;
• Uitwerken deelname samenwerkingsverband Roos;
• Realiseren programma inbraakwering “politiekeurmerk veilig wonen”;
• Verkoop parkeerplaatsen binnenstad;

5
• Verkoop woningen Bronweg;

de RvC en haar individuele leden actueel is

• Introductie nieuwe huisstijl en modernise-

en niet behoeft te worden gewijzigd.

ren website en intranet;
Eind 2009 heeft de RvC de honorering van
De RvC besprak verder de kwartaalrap-

de RvC aangepast. Daarbij is ook een verge-

portages en personele aangelegenheden.

lijking gemaakt met de honorering van RvC-

Daarnaast passeerden regelmatig volks-

leden van vergelijkbare corporaties in de re-

huisvestelijke, financiële en fiscale en maat-

gio. Voor 2010 is de honorering als volgt:

schappelijke onderwerpen de revue. De
accountant stelde vast dat de integriteit en

Voorzitter: € 8.000 bruto honorering incl. on-

de interne governance bij Maasvallei in vol-

kostenvergoeding

doende mate zijn ontwikkeld.

Leden: € 6.000 bruto honorering incl. onkostenvergoeding

Zelfevaluatie
De uitbetaling vindt maandelijks (een twaalfIn de GovernanceCode is onder III.1.7 opge-

de deel) plaats.

nomen dat de RvC zowel zijn eigen functioneren als collectief als dat van de afzonder-

De RvC als werkgever

lijke leden bespreekt.
In het verslagjaar heeft de RvC met het beDe RvC stelt vast dat in 2009 het samen-

stuur gesproken over zowel het functioneren

werken met het nieuwe bestuur en het

van het bestuur als de organisatie. De RvC

duidelijk krijgen van elkaars meningen een

constateert dat op goede wijze invulling is

extra inspanning heeft gevraagd. De RvC is

gegeven aan het realiseren van de doelstel-

tevreden over de algemene gang van zaken

lingen van Maasvallei.

en de zakelijke opstelling in een collegiale
sfeer. Er is voldoende onafhankelijkheid ten

De RvC spreekt haar waardering uit voor de

opzichte van het bestuur waardoor een vrije

kwaliteit van de informatievoorziening, de

meningsvorming van de RvC is gewaar-

visie en de uitwerking naar de organisatie

borgd. Er is sprake van een constructieve en

op middellange termijn, het realiseren van

zakelijke relatie met het bestuur. Waar nodig

de investeringsopgaven van Maasvallei in

worden kritische vragen gesteld. Het bestuur

deze economisch moeilijke tijd, de inzet voor

gaat daar op professionele wijze mee om.

de volkshuisvesting en de wijze waarop dit

De RvC heeft vastgesteld dat het profiel van

wordt ingevuld. De RvC heeft waardering
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voor het netwerk waarover het bestuur beschikt en het positieve effect dat dit voor
Maasvallei heeft.

Honorering bestuur
De salariëring van het bestuur bestaat uit
een vast salaris (inclusief vakantietoeslag)
De RvC acht de beloning van het bestuur
marktconform. De hoogte van de vergoeding
is in 2008 getoetst aan het advies van de
commissie Izeboud en in overeenstemming
bevonden. In 2009 is de bezoldigingssystematiek niet gewijzigd.

Tenslotte
De RvC dankt het bestuur en de medewerkers van Maasvallei voor hun inzet in 2009.
Ook spreekt de RvC haar waardering uit
voor de inzet van alle personen en instellingen, die een bijdrage hebben geleverd
aan het realiseren van de doelstellingen van
Maasvallei.
Maastricht, 8 juni 2010
J.Th.M. van de Weerdt
Voorzitter Raad van Commissarissen
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Governance

Verantwoord
beleid
voeren
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Bestuursverklaring
Taak en werkwijze

6

In 2009 hebben geen transacties plaats
gevonden waarbij tegenstrijdige belangen

Het bestuur is belast met het besturen van

van het bestuur of de RvC speelden zoals

Maasvallei en met de leiding van de dagelijk-

bedoeld in principe II.3 van de Governance

se werkzaamheden wat onder meer inhoudt

Code Woningcorporaties.

verantwoordelijk zijn voor:
• het realiseren van de doelstellingen van

Risico’s

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;

Maasvallei wordt met risico’s en onzekerheden geconfronteerd waar ze in meer of mindere mate zelf aan kan bijdragen om deze te
verkleinen. Bijvoorbeeld heffingen (vennootschapsbelasting) en normen die opgelegd
worden door de overheid (WSW en CFV).

• de naleving van de interne regelingen;

Ook een kredietcrisis is niet te beïnvloeden.

• een adequaat en effectief intern risicobe-

Maasvallei heeft er wel mee te maken. Om

heersings- en controlesysteem.

financiële risico’s en onzekerheden zoveel
mogelijk te ondervangen werkt Maasvallei

Het bestuur richt zich bij de vervulling van

met interne risicobeheersing- en controlesy-

haar taak naar het belang van Maasvallei en

stemen Op deze wijze kan Maasvallei antici-

weegt daartoe de in aanmerking komende

peren op een aantal ontwikkelingen.

belangen van bij Maasvallei betrokkenen af.
Het bestuur legt hierover verantwoording af

Interne documenten

aan de RvC.
In de statuten en in de aanvullingen daarop

Er zijn ook risico’s en onzekerheden waar

ligt de basis voor de wijze waarop het bestuur

Maasvallei wel invloed op kan uitoefenen.

en de RvC dienen te handelen. Alle relevante

Om deze zoveel als mogelijk te beperken is

informatie treft u aan op www.maasvallei.nl.

voor de periode 2009-2013 is een onderne99

mingsplan opgesteld. Ook is een strategisch

dingsbeleid waarin afspraken en procedures

beleidsplan voor de bestaande woningvoor-

zijn opgenomen om een goede verhouding

raad opgesteld (vastgesteld begin 2010).

van prijs-kwaliteit te waarborgen. Maasvallei

Daarnaast werkt Maasvallei met een meerja-

werkt met standaardreferentiekwaliteiten.

ren onderhoudsbegroting en een financiële
meerjaren bedrijfsbegroting. Gelijktijdig met

Alle documenten vormen een toetsingskader

de begrotingen wordt een activiteitenplan

voor de activiteiten van Maasvallei en hel-

opgesteld. De RvC keurt de begrotingen en

pen risico’s en onzekerheden te beperken.

het activiteitenplan goed.

Besluitvormingsdocumenten voor bestuur
en RvC worden opgesteld. In de statuten

Over de realisatie ervan wordt verantwoor-

staat vermeld welke besluiten onderworpen

ding afgelegd. Ieder kwartaal wordt afge-

zijn aan goedkeuring door de RvC.

rond met een kwartaalrapportage waarin
de stand van zaken wordt weergegeven en

Interne organisatie

een blik wordt geworpen op de actualiteiten.
Door middel van de kwartaalrapportages is

In 2009 is gestart met een verbeterslag ten

de RvC geïnformeerd over de financiële ri-

aanzien van de werkprocessen binnen de or-

sicobeheersing, maatschappelijke en volks-

ganisatie (in een aantal gevallen betreft het

huisvestelijke functie en de strategieontwik-

processen waarbij ook externe partijen zijn

keling. Naast financiële risico’s bestaan er

betrokken). De processen worden in kaart

ook ander type risico’s bijvoorbeeld rond de

gebracht en na verloop van tijd geëvalueerd

leegstand, verkoop, lopende projecten e.d.

en zonodig aangepast. Overige stukken en

Ook hier wordt (o.a.) in de kwartaalrapporta-

afspraken die bijdragen aan het ‘in control’

ges aandacht aan besteed. Jaarlijks wordt in

zijn: de integriteitscode, de klokkenluiders-

het jaarverslag verantwoording afgelegd.

regeling en het procuratieoverzicht (wie is
waartoe bevoegd) zijn opnieuw vastgesteld.

Naast bovengenoemde documenten heeft
Maasvallei een treasurystatuut. Het waar-

Accountantscontrole

borgen van een blijvende toegang tot de
kapitaalmarkt, het beheersen van de renteri-

De externe accountant voert de accoun-

sico’s en het realiseren van zo laag mogelijke

tantscontrole van het jaarverslag uit. De

financieringskosten zijn dan ook de belang-

accountant verzorgt een managementletter

rijkste doelstellingen uit het treasurybeleid.

voor de RvC en het bestuur waarin de bevin-

Ook hanteert Maasvallei een aanbeste-

dingen bij de beoordeling van de bedrijfs- en
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financiële processen en overige controle-

van individuele corporaties en rapporteert

bevindingen worden gerapporteerd. De ac-

over de sector als geheel. Op basis van het

countant bespreekt zijn bevindingen met de

door het CFV uitgevoerde onderzoek komt

voltallige RvC.

het ministerie van VROM tot oordeel dat de
voorgenomen activiteiten rechtmatig zijn en

Governance

passend zijn bij de financiële mogelijkheden
van Maasvallei. Omdat Maasvallei de geprog-

Maasvallei onderschrijft de Aedescode en

nosticeerde productieopgave niet heeft ge-

de bepalingen van de Governance Code. In

realiseerd zal het Fonds voor het vaststellen

dit jaarverslag is zoveel als mogelijk invulling

van het continuïteitsoordeel 2010 een nader

gegeven aan deze bepalingen volgens het

onderzoek instellen.

motto ‘pas toe of leg uit’.
De Governance Code Woningcorporaties

Verantwoording: verslag van
bestuur en RvC

bevat de grondbeginselen voor goed ondernemerschap

door

woningcorporaties,

Verantwoording vindt plaats middels het

waaronder begrepen integer en transparant

jaarverslag.

Het

volkshuisvestingsverslag

handelen door het bestuur, professioneel en

is te beschouwen als het verantwoordings-

goed toezicht hierop evenals het afleggen

verslag van het door het bestuur gevoerde

van verantwoording hierover door het be-

beleid over 2009. Voor de verantwoording

stuur en de RvC.

over het intern toezicht over 2009 wordt verwezen naar het jaarverslag van de RvC (zie

Meldingsplichtige besluiten

elders in dit jaarverslag)

Het Besluit Beheer Sociale Huursector be-

Beloning bestuurder

paalt dat de toegelaten instelling haar voornemens tot het vervreemden en bezwaren

De functie van directeur-bestuurder is inge-

vooraf dient te melden aan de minister van

schaald volgens de systematiek van de ad-

VROM. In het verslagjaar zijn geen meldings-

viesregeling Izeboud die als norm geldt in de

plichtige besluiten genomen.

corporatiebranche.

Beoordelingen door CFV
Het CFV (Centraal Fonds Volkshuisvesting)
beoordeelt jaarlijks de financiële positie
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Beloning bestuurder
Naam

Functie

Totaal vast bruto inkomen

					

Variabel bruto
inkomen

								
Dhr. ALFM Crijns

bestuurder

€ 112.791

€ 8.353

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

Personalia bestuurder in 2009
Naam:			

Ing. A.L.F.M. Crijns

Geboorte datum:			

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:

01-03-2008

Benoemingsduur 			

Onbepaalde tijd

102

6
Inkomen op 		

Vergoedingen en

Toezegging uitkering

termijn 		

werkgevers lasten

einde dienstverband

€ 17.153

-		

Totaal

(pensioenkosten)
€ 33.291		

€171.588

Verklaring besteding van middelen
Het bestuur van Woningstichting Maasvallei Maastricht verklaart dat al haar beschikbare
middelen in 2009 in het belang van de volkshuisvesting zijn besteed en dat het resultaat
conform de statutaire doelstellingen van de corporatie wordt aangewend in het belang van
de volkshuisvesting.
Maastricht, juni 2010
Ing. A.L.F.M. Crijns
Directeur – bestuurder.
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Verbindingen
Maasvallei participeert voor 100% in de

gende dochter B.V.’s wordt statutair ingevuld

“Holding WS Maasvallei Maastricht B.V.”.

door de directeur/bestuurder respectievelijk

Deze holding heeft drie dochter B.V’s.:

de Raad van Commissarissen van Maasval-

“Maasvallei Vastgoedontwikkeling I B.V.”,

lei zelf. Daarmee is het intern toezicht op de

“Maasvallei Vastgoedontwikkeling II B.V.” en

holding en de dochter B.V.’s geregeld over-

“Maasvallei Beheer en Diensten B.V.”.

eenkomstig het intern toezicht van de
Woningstichting Maasvallei Maastricht.

Zowel het bestuur als de Raad van Com-

Schematisch zijn de verbindingen als volgt

missarissen van de holding en de onderlig-

gestructureerd:

Raad
van
Commissarissen
Woningstichting
Maasvallei
Maastricht

Stichting
Woningburo
Maastricht

Holding WS
Maasvallei
Maastricht B.V.
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.

6
Holding WS Maasvallei Maastricht B.V.

Woningstichting Maasvallei Maastricht is

Opgericht op 2 september 2004 met als

enige aandeelhouder en bestuurder van

doelstelling de projectontwikkeling in onroe-

deze B.V. Via de onderliggende dochters

rende zaken waaronder begrepen het rea-

worden projecten met commerciële aspec-

liseren, verkrijgen, vervreemden, bezwaren,

ten voor Maasvallei zelf gerealiseerd danwel

huren en verhuren van registergoederen.

in samenwerkingsverband met derden.

Financiële gegevens van Holding WS Maasvallei Maastricht B.V.
(afgerond in duizendtallen)
Eigen vermogen ultimo 2009

€ 42.000,-

Maatschappelijk kapitaal

€ 90.000,-

Geplaatst en gestort kapitaal

€ 18.000,-

Jaarresultaat 2009 voor belastingen

€ 24.000,-

Door Maasvallei verstrekte lening; ultimo 2009 met een saldo

€ 30.000,-

Maasvallei Vastgoedontwikkeling I B.V.

Holding WS Maasvallei Maastricht B.V. is

Opgericht op 2 september 2004 met als

de enige aandeelhouder en bestuurder van

doelstelling de projectontwikkeling in onroe-

deze B.V.

rende zaken waaronder begrepen het rea-

Via deze B.V. realiseert Maasvallei nieuw-

liseren, verkrijgen, vervreemden, bezwaren,

bouwcomplexen met een commercieel ka-

huren en verhuren van registergoederen.

rakter.

Financiële gegevens van Maasvallei Vastgoedontwikkeling I B.V.
(afgerond in duizendtallen)
Eigen vermogen ultimo 2009
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst en gestort kapitaal
Jaarresultaat 2009 voor belastingen

-/- € 803.000,- (negatief)
€ 90.000,€ 18.000,-/- € 78.000,- (negatief)

Door Maasvallei verstrekte lening; ultimo 2009 met een saldo € 1.388.000,-
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Door deze B.V. is het commerciële gedeelte

stelling de projectontwikkeling in onroerende

van het project ‘Witte Boerderij’ in Amby

zaken waaronder begrepen het realiseren,

gerealiseerd. De winkelruimten (1170 m2

verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en

plintruimten) zijn verkocht en 17 van de 45

verhuren van registergoederen.

parkeerplaatsen in de ondergrondse par-

Holding WS Maasvallei Maastricht B.V. is

keergarage zijn in erfpacht uitgegeven. De

de enige aandeelhouder en bestuurder van

resterende 28 parkeerplaatsen worden via

deze B.V. Via deze B.V. worden nieuwbouw-

Maasvallei verhuurd.

projecten in een samenwerkingsverband van
Maasvallei met andere partijen gerealiseerd.

Maasvallei Vastgoedontwikkeling II B.V.

Het betreft met name projecten met een

Opgericht op 15 maart 2005 met als doel-

commercieel karakter.

Financiële gegevens van Maasvallei Vastgoedontwikkeling II B.V.
(afgerond in duizendtallen)
Eigen vermogen ultimo 2009

-/- € 48.000,- (negatief)

Maatschappelijk kapitaal		

€ 90.000,-

Geplaatst en gestort kapitaal		

€ 18.000,-

Jaarresultaat 2009 voor belastingen

-/- € 26.000,- (negatief)

Door Maasvallei verstrekte lening; ultimo 2009 met een saldo € 537.000,In deze BV is de deelname in de ontwikkeling
van het project ‘Artifort’ via de vennootschap
Leven in de Brouwerij B.V. ondergebracht.
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Maasvallei Beheer en diensten B.V.

en ondernemingen. Holding WS Maasvallei

Opgericht op 6 april 2006 met als doelstel-

Maastricht B.V. is de enige aandeelhouder

ling het verlenen van diensten aan en het

en bestuurder van deze B.V.

uitvoeren van beheer voor (rechts)personen
Financiële gegevens van Maasvallei Beheer en diensten B.V.
(afgerond in duizendtallen)
Eigen vermogen ultimo 2009

€ 89.000,-

Maatschappelijk kapitaal

€ 90.000,-

Geplaatst en gestort kapitaal

€ 18.000,-

Jaarresultaat 2009 voor belastingen

€ 26.000,-

Door Maasvallei verstrekte lening; ultimo 2009 met een saldo € 0,-

‘Maasvallei Beheer en Diensten B.V.’ is op-

Leven in de Brouwerij B.V.

gericht om de commerciële activiteiten van

Opgericht op 2 juni 2005 met als doelstel-

Maasvallei met betrekking tot dienstverle-

ling de (her)ontwikkeling van de voormalige

ning aan derden naar over te hevelen. Te-

Artifort complexen te Maastricht in samen-

vens is via deze B.V. de deelname geregeld

werking met de gemeente Maastricht.

voor 1/3 deel van het aandelenkapitaal in de

Maasvallei Vastgoedontwikkeling II B.V is

door de gezamenlijke Maastrichtse woning-

de enige aandeelhouder van deze vennoot-

corporaties opgerichte vennootschap: ‘Part-

schap.

ners in Maatwerk Zuid B.V.’ (PIM Zuid B.V.).
Financiële gegevens van Leven in de Brouwerij B.V.
(afgerond in duizendtallen)
Eigen vermogen ultimo 2009

€ 0,-

Waarde van de deelneming

€ 0,-

Maatschappelijk kapitaal

€ 90.000,-

Geplaatst en gestort kapitaal

€ 18.000,-

Jaarresultaat 2009 voor belastingen

-/- € 17.076,- (negatief)
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Partners in Maatwerk Zuid B.V. (PIM

De enige aandeelhouders van deze vennoot-

Zuid B.V.)

schap zijn Maasvallei Beheer en Diensten

Opgericht op 2 maart 2007 met als doel-

B.V., Servatius Producten en Diensten B.V.

stelling het verrichten van relatie-, financi-

en Woonpunt Participaties B.V. Elke partij

eel-, administratief- en technisch beheer

met een aandelenkapitaal van € 6.000,-. Het

van woonwagenstandplaatsen en huur-

bestuur van de vennootschap wordt gevormd

woonwagens

door de directie van de aandeelhouders.

Financiële gegevens van PIM Zuid B.V.
(afgerond in duizendtallen)
Eigen vermogen ultimo 2009

€ 240.000,-

Waarde van de deelneming

€ 80.000,-

Maatschappelijk kapitaal

€ 90.000,-

Geplaatst en gestort kapitaal

€ 18.000,-

Jaarresultaat 2009 voor belastingen

€ 97.000,-

PIM Zuid B.V. is een samenwerking tussen

verdeeld op basis van de omvang van hun

de drie Maastrichtse corporaties in het ka-

woningbezit. Voor het boekjaar 2009 is de

der van het beheer van woonwagenlocaties

bijdrage van Maasvallei € 26.575,-.

en huurwoonwagens. Tevens wordt via deze
organisatie een bijdrage geleverd aan de

De bedrijfsopbrengsten met inbegrip van

afbouw van het grote woonwagencentrum

de bijdrage van de participanten bedroegen

Vinkenslag.

in het verslagjaar € 302.646,-. Per ultimo
verslagjaar was het eigen vermogen van de

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
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Stichting Woningburo Maastricht nihil.

6
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OPLAADPUNT 3

Leefbaarheid

Leefbaarheid
Maasvallei schenkt veel aandacht aan leefbaarheid in wijken en buurten.
Hiervoor zijn onder meer twee medewerkers leefbaarheid aangesteld. Zij
zijn de schakel tussen de bewoners, maatschappelijke instellingen, politie
en Maasvallei. Samen werken zij aan verdere verbetering van de leefbaar
heid. Ze weten wat er leeft en speelt kunnen daarop anticiperen waar nodig.
In eerste instantie gaat het om ‘schoon, heel en veilig’. Uiteindelijk gaat het
om een prettig leefklimaat.

112

< Helène Berg, medewerker leefbaarheid Maasvallei:

“ We willen zoveel mogelijk
in contact treden met de 		
bewoners 			
over hun leefomgeving.”
<< Ingrid Hanssen, medewerker leefbaarheid Maasvallei:

“ Bewoners vinden het prettig als
ze betrokken worden bij het
verbeteren van leefbaarheid
in hun woonomgeving.”
Riny Jalhay, Huurdersvereniging Woonvallei:

“ Leefbaarheid bepaalt in
grote mate het woongenot.”

3+

+

Kijk voor de volledige reportage op de bijgevoegde USB stick
of op www.maasvallei.nl/jaarverslag
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Financieel
Verslag

Balans
ACTIVA

Bedragen x e 1.000
31-12-2009

31-12-2008

Geconsolideerd

Enkelvoudig

Geconsolideerd

Enkelvoudig

Maasvallei

Maasvallei

Maasvallei

Maasvallei

Groep		

Groep

Vaste Activa
Materiële vaste activa:
Onroerende zaken in exploitatie
Onroerende zaken in ontwikkeling

131.231

130.364	

126.991

126.124

18.360

16.780

6.699

6.239

2.436

2.436

2.335	

2.335

136.025

134.698

Onroerende en roerende zaken
tdv exploitatie

			
Totaal materiële vaste activa

152.027

149.580

				
Financiële vaste activa:

			
333

377	

Deelneming

80		

60

Overige

16

Te vorderen BWS subsidie

333

1.971

377

2

1.870

439

2.247

136.464	

136.945

			
Totaal financiële vaste activa

429

2.304

			
Totaal vaste activa

152.456

151.884	

			
Vlottende Activa
Voorraden onderhoudsmaterialen

				
28

28	40	40

Vorderingen

3.287	4.679

1.863

2.115

Liquide middelen

1.389

6.595	

6.561

8.498

8.716

144.962

145.661

1.339

			
Totaal vlottende activa

4.704

6.046

			
Totaal activa
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157.160

157.930

7

PASSIVA

31-12-2009

31-12-2008

Geconsolideerd

Enkelvoudig

Geconsolideerd

Enkelvoudig

Maasvallei

Maasvallei

Maasvallei

Maasvallei

Groep		

Groep

Eigen Vermogen
Overige reserves

	54.987	55.804	58.941	59.672
			

Totaal eigen vermogen

54.987

55.804

58.941

59.672

			
			
Voorzieningen
			
Onrendabele investeringen
nieuwbouw
Latente belastingverplichtingen

			
1.342

1.342

2.523

2.523

1.211

1.211

304	

304

2.827

2.827

			
Totaal voorzieningen

2.553

2.553

			
			
Langlopende schulden

			
			

Leningen

91.685	

91.685	78.611	78.611

			
Totaal langlopende schulden

91.685

91.685

78.611

78.611

4.583

4.551

144.962

145.661

			
			
Kortlopende schulden

7.935

7.888

		
			
Totaal passiva

157.160

157.930
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Winst- en verliesrekening

Bedragen x e 1.000

2009

2008

Geconsolideerd

Enkelvoudig

Geconsolideerd

Enkelvoudig

Maasvallei

Maasvallei

Maasvallei

Maasvallei

Groep		

Groep

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

Totaal bedrijfsopbrengsten

15.116

15.103

14.817	

14.806

1.385	

1.385	

1.454	

1.454

172

172	75	75

0

0	503	503

	471	471	408	408

17.144

17.131

17.257

17.246

			
		
Bedrijfslasten
Afschrijvingen

	56	56	72	72

Overige waardeveranderingen
6.104	

6.104

2.088

2.088

1.708

1.708

Sociale lasten

236

236

174	

174

Pensioenlasten

380

380

294	

294

2.582

2.582

2.890

2.890

materiële vaste activa
Lonen en salarissen

Lasten onderhoud
Overige bedrijfslasten

Totaal bedrijfslasten
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	4.106	4.106

	5.074	5.051	4.208	4.181

14.522

14.499

15.450

15.423

				

>

7
Vervolg winst- en verliesrekening

2009

Bedrijfsresultaat

2008

Geconsolideerd

Enkelvoudig

Geconsolideerd

Enkelvoudig

Maasvallei

Maasvallei

Maasvallei

Maasvallei

Groep		

Groep

2.622

1.807

1.823

304	

380

2.632

			
Rentebaten

394	490
			

Rentelasten

	4.215	4.215	4.119	4.119

Resultaat uit gewone
bedrijfsvoering		

- 1.199

- 1.093

- 2.008

- 1.916

10

10

- 1.998

- 1.906

1.008

1.008

0

48

0

- 3.868

- 2.958

- 2.914

			
Mutatie actuele waarde
materiële vaste activa

			
- 2.581

- 2.581

			
Jaarresultaat voor belastingen

- 3.780

- 3.674

			
Belastingen

194

194

			
Resultaat deelneming

20

		
Jaarresultaat na belastingen

- 3.954
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Grondslagen
Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling in de enkelvoudige
en in de geconsolideerde jaarrekening.

Algemeen

De groepsmaatschappijen worden integraal

De stichting heeft zowel de enkelvoudige

geconsolideerd vanaf de datum waarop be-

jaarrekening als de geconsolideerde jaar-

slissende zeggenschap op de groepsmaat-

rekening opgesteld volgens de wettelijke

schappij is verkregen. De groepsmaatschap-

bepalingen als opgenomen in Titel 9 Boek

pijen worden niet meer in de consolidatie

2 Burgerlijk Wetboek en in artikel 26, eerste

opgenomen vanaf de datum waarop geen

lid van het Besluit beheer sociale huursector

sprake meer is van beslissende zeggen-

(BBSH).

schap. De posten in de geconsolideerde jaar
rekening worden volgens uniforme grond-

De jaarrekening is vastgesteld op 8 juni

slagen van waardering en resultaatbepaling

2009. De geconsolideerde jaarrekening luidt

vastgesteld.

in Euro’s, hetgeen de functionele en presentatievaluta van de groep is.

Salderen
Een actief en een post van het vreemd

Consolidatie

vermogen worden gesaldeerd in de jaar-

In de geconsolideerde jaarrekening worden

rekening opgenomen uitsluitend indien en

op de financiële gegevens opgenomen van

voor zover:

de stichting en haar groepsmaatschappijen

• Een deugdelijk juridisch instrument be-

per 31 december van het boekjaar.

schikbaar is om het actief en de post
van het vreemd vermogen gesaldeerd en

Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen
en vennootschappen waarin beslissende
zeggenschap wordt uitgeoefend.

simultaan af te wikkelen; en
• Het stellige voornemen bestaat om het
saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.
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Materiële vaste activa

De hierna volgende parameters zijn gehanteerd
voor het bepalen van de bedrijfswaarde:

Onroerende zaken in exploitatie

Huursomstijging:

2010

1,00%

De grond in eigendom, de afgekochte erf-

vanaf 2011

2,25%

pacht en de woningen met de daarbij be-

Huurderving:		

1,00%

horende installaties, de garages en de in-

Inflatie onderhoud:

2010

2,00%

vanaf 2011

3,25%

vesteringen in woningverbetering alsmede
woningaanpassingen

zijn

complexgewijs

gewaardeerd tegen actuele waarde.
De actuele waarde is gebaseerd op de be-

Inflatie overige
variabele lasten:

2010

1,00%

vanaf 2011

2,25%

Disconteringsvoet:		

6,00%

drijfswaarde. Onder de bedrijfswaarde wordt
verstaan de contante waarde van de toe-

De mutatie van de bedrijfswaarde is als volgt

komstige in- en uitgaande kasstromen bij

te verklaren ( bedragen x € 1 miljoen):

voortgezet gebruik van het actief en bij het

Actuele waarde 31-12-2008

uiteindelijk afstoten. De uitgangspunten voor

Jaareffect		

de berekening van de bedrijfswaarde zijn ge-

Gevolgen mutatie’s in het bezit:

lijk aan de uitgangspunten van de financiële

• verkoop huurwoningen		

0,0 -

meerjaren begroting van de stichting.

• sloop huurwoningen		

0,2 -

• nieuw-/verbouw		

8,4	 +

Het huur-, verkoop-, en onderhoudsbeleid en

Subtotaal		

126,9
1,0 -

134,1

de herstructureringsopgave zijn elementen
waarmee rekening is gehouden bij het for-

Gevolgen aanpassing van beleidsparameters

muleren van de uitgangspunten. De resulta-

en uitgangspunten:

ten uit het strategisch voorraad beheer, in het

• wijziging disconteringsvoet		

0,0 +

bijzonder voor wat betreft de investeringen

• levensduur		

1,2 +

in het bezit om te komen tot de gewenste

• inflatie en lastenstijging		

6,6 -

prijs-kwaliteitverhouding per product-markt

• huurbeleid		

0,2 +

combinatie, zijn ook als zodanig in de be-

• onderhoudsuitgaven		

3,2 -

drijfswaardeberekeningen verwerkt.

• overige baten/lasten, algemeen

3,3 -

• verkoopbeleid bestaand bezit

8,1 +

De actuele waarde ultimo 2009 bedraagt

• overige		

0,7	 +

€ 131,2 miljoen (2008 € 126,9 miljoen).

Actuele waarde 31-12-2009

131,2
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Het inrekenen van het geactualiseerde ver-

sidies vindt plaats door aan de contante

koopprogramma alsmede de nieuwe inflatie

waarde van de subsidie bij aanvang van de

parameters, in het bijzonder de huurstijging,

exploitatie jaarlijks rente toe te rekenen te-

zijn voornamelijk bepalend voor de wijzigin-

gen het subsidierendement onder aftrek van

gen in de bedrijfswaarde.

de ontvangen bijdrage.

De complexindelingen zijn gedefinieerd op
basis van de voormalige ministeriele be-

Deelneming

schikkingen, welke in lijn liggen met de com-

Deelnemingen waarin de stichting invloed

plexdefinities zoals in het strategisch voor-

van betekenis uitoefent op het zakelijke en

raad beheer.

financiële beleid worden tegen de vermogensmutatiemethode gewaardeerd. In over-

Onroerende zaken in ontwikkeling

eenstemming met deze methode, worden

De onroerende zaken in ontwikkeling zijn ge-

de deelnemingen in de balans opgenomen

waardeerd tegen de tot en met balansdatum

tegen het aandeel van de stichting in de net-

bestede bedragen, onder aftrek van eenma-

tovermogenswaarde vermeerderd met haar

lige subsidies en het eventueel onrendabel

aandeel in de resultaten van de deelnemin-

deel van de investeringen.

gen vanaf het moment van verwerving, bepaald volgens de grondslagen zoals vermeld

Onroerende en roerende zaken ten

in deze jaarrekening. In de winst- en verlies-

dienste van de exploitatie

rekening wordt het aandeel van de stichting

Deze activa zijn gewaardeerd tegen aan-

in het resultaat van de deelnemingen opge-

schafwaarde verminderd met afschrijvingen.

nomen.

De afschrijving is lineair en gebaseerd op de
verwachte gebruiksduur rekening houdend

De groepsmaatschappij Holding WS Maas-

met de restwaarde. Indien de verwachting

vallei Maastricht BV heeft ultimo boekjaar een

omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiks-

negatief eigen vermogen ad. € 817 duizend

duur en/of restwaarde in de loop van de tijd

(2008: € 778 duizend).

wijzigingen ondergaat, worden zij als een
schattingswijziging verantwoord.

Vorderingen
De vorderingen onder de financiële vaste

Financiële vaste activa

activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde ofwel de lagere realiseerbare

Te vorderen BWS-subsidies
Waardering van de te vorderen BWS-sub122

waarde.
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Vlottende activa

Eigen vermogen

Voorraden

Het eigen vermogen, met name de overige

De voorraden worden gewaardeerd tegen

reserves, volgens de enkelvoudige jaarreke-

verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs dan-

ning is niet gelijk aan het eigen vermogen

wel de lagere opbrengstwaarde.

en resultaat volgens de geconsolideerde
jaarrekening. De aansluiting hiertussen is als

Vorderingen

volgt:
Eigen

Jaar

vermogen

resultaat

Liquide middelen

jaarrekening 	55.804	

- 3.868

De liquide middelen worden gewaardeerd

Groepsmaatschappij

tegen de nominale waarde.

met negatief eigen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Overige reserves
enkelvoudige

vermogen

- 817	

- 86

Resultaat op
intercompany
transacties

0

0		

Overige reserves
geconsolideerde
jaarrekening	54.987	

- 3.954	

Voorzieningen
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 ver123

plichtingen en verliezen per balansdatum af

wordt een latente belastingverplichting op-

te wikkelen. Voorzieningen worden gewaar-

genomen tenzij anders vermeld in de toe-

deerd tegen nominale waarde.

lichting op de balans. Voor alle verrekenbare

Voor per balansdatum aangegane toekom-

tijdelijke verschillen en voor beschikbare

stige

bestemd

voorwaartse verliescompensatie wordt een

voor eigen exploitatie die kwalificeren als

latente belastingvordering opgenomen voor

een verlieslatend contract (RJ 645.22)

zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst

wordt voor het onrendabele deel (zijnde het

beschikbaar zal zijn voor verrekening.

nieuwbouwverplichtingen

nadelige verschil tussen de bedrijfswaarde
en de berekende verkrijgings- of vervaardi-

De waardering van latente belastingverplich-

gingsprijs) een voorziening opgenomen.

tingen en -vorderingen wordt gebaseerd op
de fiscale gevolgen van de door de stichting,

Langlopende en kortlopende
schulden

per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van activa en verplichtingen. De latente belastingverplichtingen

Bij de eerste opname van langlopende schul-

en -vorderingen worden gewaardeerd tegen

den (financiële verplichtingen) worden deze

nominale waarde. Voorzover waardering te-

opgenomen tegen reële waarde verminderd

gen contante waarde wordt toegepast, is dit

met de direct daaraan toe te rekenen trans-

uiteengezet in de toelichting op de balans.

actiekosten. Na de eerste waardering worden
de financiële verplichtingen gewaardeerd

De (niet-)latente belastingvorderingen en

tegen de geamortiseerde kostprijs volgens

-verplichtingen worden gesaldeerd indien is

de effectieve-rentemethode. Winst of verlies

voldaan aan de algemene voorwaarden voor

worden in de winst- en verliesrekening op-

saldering. Tussen de stichting en haar Neder-

genomen zodra de verplichtingen niet langer

landse groepsmaatschappijen bestaat een

op de balans worden opgenomen, alsmede

fiscale eenheid. De verrekening van de belas-

via het amortisatie-proces.

tingen binnen deze eenheid vindt plaats elke

De gemiddelde rentevoet van de langer dan

maatschappij zelfstandig belastingplichtig is.

een jaar uitstaande leningen bedraagt 4,79%
(2008: 5,07%).

Latente belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen; latente belasting-

Belastingen

vorderingen zijn opgenomen onder de overige
vorderingen van de Financiële vaste activa.

Voor alle belastbare tijdelijke verschillen
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Opbrengsten

Rente
Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in

Huren

de winst- en verliesrekening verwerkt reke-

Betreft de te ontvangen netto huren, ex-

ning houdend met de effectieve rentevoet

clusief de vergoedingen voor leveringen en

van de desbetreffende actiefpost, indien

diensten en onder aftrek van huurderving.

hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst
waarschijnlijk.

Vergoedingen
Betreft van huurders (boven de netto huur-

Intercompany-transacties

prijs) en derden ontvangen vergoedingen

Resultaten uit transacties met en tussen

voor de levering van goederen en diensten.

groepsmaatschappijen worden volledig geëlimineerd. Resultaten uit transacties met en

Bijdragen in exploitatie

tussen deelnemingen die tegen netto ver-

Betreft de jaarlijkse vrijval van de egalisatie-

mogenswaarde gewaardeerd worden, wor-

rekeningen subsidie BWS en rijksbijdragen.

den proportioneel verantwoord. Resultaten

Tevens worden hier de jaarlijkse bijdragen

uit transacties met en tussen deelnemingen

van de woningaanpassingen verantwoord.

die tegen kostprijs worden gewaardeerd,
worden volledig verantwoord, tenzij zij in we-

Verkoop onroerende goederen

zen niet zijn gerealiseerd.

Dit betreft de opbrengst uit de verkoop van
huurwoningen. Deze opbrengst wordt in de

Kosten

winst- en verliesrekening verwerkt als alle belangrijke rechten op economische voordelen

Algemeen

alsmede alle belangrijke risico’s met betrek-

De kosten worden bepaald met inachtneming

king tot de goederen zijn overgedragen aan

van de hiervoor reeds vermelde grondslagen

de koper, het bedrag van de opbrengst op be-

voor waardering en toegerekend aan het ver-

trouwbare wijze kan worden bepaald en ont-

slagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voor-

vangst van de opbrengst waarschijnlijk is.

zienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen
die hun oorsprong vinden voor het einde van

Overige bedrijfsopbrengsten

het boekjaar worden in acht genomen indien

Hieronder zijn verantwoord:

zij voor het opmaken van de jaarrekening be-

• Vergoedingen en verrichte diensten.

kend zijn geworden en overigens wordt vol-

• De aan derden doorberekende kosten voor

daan aan de voorwaarden voor het opnemen

administratie en beheer.

van voorzieningen.
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Overige waardeveranderingen

b) De corporatie geen verplichting heeft tot

materiële vaste activa

het voldoen van aanvullende bijdragen in

Hieronder zijn de onrendabele investeringen in

geval van een tekort bij het bedrijfstak-

onroerende zaken in ontwikkeling opgenomen.

pensioenfonds, anders dan het voldoen
van hogere toekomstige premies.

Lasten onderhoud
Hier worden de uitgaven verantwoord van het

Dit betekent dat de verschuldigde premie-

planmatig, dagelijks en mutatie-onderhoud.

bijdragen rechtstreeks in de winst- en verliesrekening als pensioenlast worden verant-

Pensioenen

woord en dat de nog te betalen danwel terug

De (vroeg)pensioenen van de werknemers

te ontvangen bijdragen worden opgenomen

van de corporatie zijn ondergebracht bij

onder de kortlopende schulden respectieve-

Stichting Pensioenfonds voor de Woning-

lijk vorderingen.

corporaties (SPW).
De betreffende pensioenregeling kwalifi-

De dekkingsgraad van SPW was 106% op

ceert als een toegezegdpensioenregeling

31 december 2009 (2008: 95%). Eind sep-

aangezien de pensioenuitkeringen aan de

tember was de dekkingsgraad nog 103%.

deelnemers niet uitsluitend afhankelijk zijn

De dekkingsgraad van SPW is in het vierde

van de betaalde premies en behaalde ren-

kwartaal verder gestegen. De cijfers laten

dementen maar ook gekoppeld zijn aan de

weliswaar een opgaande lijn zien, maar de

pensioengrondslagen/salarissen van de

financiële markten zijn nog te onrustig om

deelnemers.

te kunnen spreken van een blijvende verbetering. Het is een momentopname en de si-

Het bedrijfstakpensioenfonds stelt overigens

tuatie kan snel veranderen. Daarnaast heeft

dat de pensioenregeling een toegezegde

ook de toegenomen levensverwachting van

bijdrageregeling betreft. De pensioenrege-

de bevolking invloed op de hoogte van de

ling is in de jaarrekening verwerkt als een

dekkingsgraad. Door deze toegenomen le-

toegezegde bijdrageregeling omdat over-

vensverwachting in de berekening mee te

eenkomstig RJ271.310 voldaan is aan de

nemen, komt de dekkingsgraad lager uit,

voorwaarden dat

namelijk 104%.

a) De corporatie is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en tezamen met

De Nederlandsche Bank stelt een minimale

andere rechtspersonen dezelfde pen

dekkingsgraad van 105% en heeft een buf-

sioenregeling toepast en

fervereiste van 117%. In 2009 heeft SPW
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een herstelplan gepresenteerd met als doel-

vanaf 1 januari 2008 een fiscale eenheid

stelling binnen een herstelperiode van vijf

voor de heffing van de vennootschapsbe-

jaar weer binnen het minimum niveau van

lasting met Holding WS Maasvallei en haar

105% te zijn en binnen vijftien jaar weer op

dochtervennootschappen.

het vereiste niveau van 117%. Eind 2009
bedraagt de dekkingsgraad circa 106%

In het kader van de integrale belastingplicht

(2008: 95%).

zijn Aedes en de Belastingdienst op 23 januari 2009 een nieuwe vaststellingsovereen-

Rente

komst (VSO II) overeengekomen. In VSO II

Rente wordt toegerekend aan de opeen-

is o.a. voorgeschreven op welke wijze de

volgende verslagperioden naar rato van de

activa en passiva die in 2006 en 2007 op

resterende hoofdsom. (Dis)agio en aflos-

grond van VSO I niet waren belast voor de

singspremies worden als rentelast aan de

heffing van de vennootschapsbelasting op de

opeenvolgende verslagperioden toegerekend

openingsbalans per 1 januari 2008 dienen te

zodanig dat tezamen met de over de lening

worden gewaardeerd. Verder regelt VSO II op

verschuldigde rentevergoeding de effectieve

welke wijze het resultaat op projectontwikke-

rente in de winst- en verliesrekening wordt

ling ingeval van gemengde projecten en het

verwerkt en in de balans de amortisatiewaar-

resultaat op kooptussenvormen dient te wor-

de van de schuld. Periodieke rentelasten en

den verantwoord.

soortgelijke lasten komen ten laste van het
jaar waarover zij verschuldigd worden.

De belastingen in de winst- en verliesrekening worden berekend op basis van het

Mutatie actuele waarde

verantwoorde resultaat, rekening houdend

Dit betreft de mutatie in de bedrijfswaarde

met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of

van de onroerende zaken in exploitatie als

gedeeltelijk niet aftrekbare kosten.

gevolg van het tijdseffect en de aanpassingen in beleidsparameters en uitgangspunten.

Tevens wordt daarbij rekening gehouden
met wijzigingen in latente belastingvorde-

Belastingen naar de winst

ringen en -verplichtingen uit hoofde van

Met ingang van 1 januari 2008 zijn wo-

wijzigingen in het belastingtarief, een her-

ningcorporaties integraal belastingplichtig

beoordeling van de realisatiemogelijkheid

geworden voor de heffing van de Vennoot-

van latente belastingvorderingen of een

schapsbelasting.

wijziging in de verwachte realisatie van een

Woningstichting Maasvallei Maastricht vormt

actief.
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Kasstroom

Bedragen x e 1.000

Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling in de enkelvoudige
en in de geconsolideerde jaarrekening.

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

2009

Geldmiddelen per 31 december 2008 van de groep

6.595

Balansmutatie geldmiddelen in 2009
Geldmiddelen per 31 december 2009 van de groep
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- 5.206
1.389

2008

7
2009

2008

Bedrijfsresultaat

		

2.642		

Aanpassingen voor:

			

• afschrijvingen

	58		72

Kasstroom uit operationele activiteiten

• mutatie egalisatierekeningen

0		

- 4	

• overige waardeveranderingen

2.764		

3.581

- 1.181		

1.009

• mutatie voorzieningen

		

1.855

1.641		4.658

Veranderingen in vlottende

			

middelen:

		

2.653		

Kasstroom uit bedrijfoperaties

		

6.936		5.999

- 514

				
Ontvangen interest
Betaalde interest

394		

304	

- 4.215		

- 4.119

		

- 3.821		

- 3.815

Totaal kassstroom uit operationele act.		

3.115		

2.184

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

- 21.405		

- 10.118

0		

11.424	

10		

- 7	

Totaal kasstroom uit investeringsact. 		 - 21.395		

1.299

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Waarborgsommen
Aflossing langlopende schulden

23.000		7.065	
0		

- 528

- 9.926		

- 8.812

Totaal kasstroom uit financieringsact. 		

13.074		

- 2.275

		

- 5.206		

1.208

Mutatie geldmiddelen
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Ontwikkeling van vermogen en financiering
Bedragen x e 1.000

Op basis van de meerjaren bedrijfsbegroting zijn voor de komende vijf jaar
onderstaande ontwikkelingen vast te stellen. Uit dit overzicht is op te mer
ken dat de financiële continuïteit gewaarborgd is.
Resultaat

2009

2010

2011

2012

2013

2014

					
Bedrijfsopbrengsten

17.144	

24.949

21.597	

22.873

24.087	

23.798

Bedrijfslasten

14.522

11.665	

12.435	

12.911

12.629

12.904

11.458

10.894

69

65	

61

8.097	

8.333

8.726

					
Saldo

2.622

13.284	

9.162

9.962

					
Rentebaten
Rentelasten

394	77	74	
	4.215	

6.143	7.468

					
Resultaat uit gewone

-1.199	7.218

1.768

1.934	

3.190

2.229

bedrijfsuitoefening

Projectresultaat

		

-1.366

-3.053

-1.420

-1.533

-473

Waardeveranderingen MVA

-2.581

-1.381

1.566

848

-377	

-149

1.280

1.607

					
Resultaat voor belasting -3.780	4.471

281

1.362

					
Vennootschapsbelasting
Resultaat deelneming

194	

0

392

200

295	441

20					
					

Jaarresultaat

-3.954

4.471

-111

1.162
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985

1.166

7
Ontwikkeling

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Balansposten

					
Eigen vermogen
60.509

61.494	

62.660

2.553

2.553

2.553

2.553

2.553

2.553

91.685	

130.785	

152.265	

152.048

154.954	

157.198

Materiële vaste activa

152.027	

198.847	

220.564	

221.548

225.660

229.278

Financiële vaste activa

	429

382

330

275	

216

166

35,00

29,43

26,47	

26,88

26,83

26,92

- overige reserves
Voorziening
Langlopende Schulden

	54.987	59.458	59.347	

Financiële kengetallen

Solvabiliteit
Rentabiliteit totaal vermogen

0,17	5,25	

Rentabiliteit eigen vermogen

-7,19	7,52

Current Ratio

0,59

0,30

3,28	4,11	4,07	4,25	
-0,19

1,92

1,60

1,86

0,33

0,33

0,32

0,32
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Accountantsverklaring

Aan de Raad van Commissarissen en de Directeur/Bestuurder
van Woningstichting Maasvallei Maastricht

Accountantsverklaring
Opdracht
Wij hebben gecontroleerd of de in dit verslag opgenomen verkorte jaarrekening van Woningstichting
Maasvallei Maastricht te Maastricht over 2009 op de juiste wijze is ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2009 van Woningstichting Maasvallei Maastricht. Bij die jaarrekening hebben wij
op 8 juni 2010 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. De Directeur/Bestuurder van de
stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de verkorte jaarrekening in overeenstemming met
de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2009 van Woningstichting Maasvallei Maastricht.
Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de verkorte jaarrekening te verstrekken.
Werkzaamheden
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig
dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid
wordt verkregen dat de verkorte jaarrekening op de juiste wijze is ontleend aan de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Oordeel
Naar ons oordeel is de verkorte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten op de juiste
wijze ontleend aan de jaarrekening.
Toelichting
Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming
omtrent de financiële positie en de resultaten van de entiteit en voor een toereikend inzicht in de
reikwijdte van onze controle de verkorte jaarrekening dient te worden gelezen in samenhang met
de volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 8 juni 2010
verstrekte goedkeurende accountantsverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel.
Maastricht, 8 juni 2010
Ernst & Young Accountants LLP

w.g. J.M. Heijster RA
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Inspelen
op de
markt
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Kengetallen
Boekjaar

Geconsolideerd Maasvallei
2009

2008

2007	

2006

2005	

		
Waarderingsgrondslag

					

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

2826

2810

2913

2940

2958

	431	438	454	456	464
18

18

19

16

16

169

143

143

147	

146

14	

12

16

16

16

					
Totaal aantal verhuureenheden in eigendom

3458

3421

3545	

3575	

3600

					
Rekenverhuureenheden*
Woongelegenheden in beheer
Garages in beheer
Vestiging erfpachtrecht

3116

3095	

3211

3237	

3259

157	

187	

144	

144	

151

34	

34	

34	

34	

6

0

0

0

0

0

					
Totaal aantal verhuureenheden in exploitatie
Technisch en administratief beheer
Totaal aantal eenheden

3.649
318
3967	

3.642

3.723

318

605	

3.753

3.757

605	587

3960	4328	4358	4344

					
Aantal woongelegenheden in aanbouw

181**

22

27	4	

25

					

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

	54.987	58.941

61.899	53.255	

38.528

15.116

14.817	

14.729

14.517	

14.137

1.385	

1.454	

1.303

1.447	

1.175

- 3.954	

- 2.958

8.645	

14.726

- 2.863
>
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Vervolg kengetallen

Boekjaar

2009

2008

2007	

2006

Algemeen

					

Huurachterstand zittende huurders in

					

2005

% jaarhuur

0,63

0,72

0,83

0,98

0,84

Huurderving in % jaarhuur

0,93

0,58

0,77	

0,64	

0,84

17.646

19.044	

19.277	

16.451

11.822

ABR per verhuureenheid

Renteresultaat uitgedrukt in een percentage 					
van de reserves, egalisatierekeningen

	5,29	4,68	4,4	5,14	5,72

Jaarresultaat uitgedrukt in een percentage
van het eigen vermogen (rentabiliteit eigen
vermogen)

				
- 7,19

- 5,02

13,97	

27,65	

- 7,43

Gemiddelde netto huur per verhuureenheid 	4.897	4.821	4.613	4.511	4.374
Totale personeelsbezetting op fulltime basis

38,2

35,9

32,7	

36,3

34,6

Salarissen en sociale lasten (x € 1.000 )

2.704	

2.176

2.041

1.989

1.931

Solvabiliteit ( EV/TV x 100)

35,0	40,7	41,9

37,7	

31,0

Rentabiliteit totale vermogen

0,17	

0,80

8,76

13,54	

1,51

Liquiditeit (current ratio)

0,59

1,85	

1,80

1,98

0,56

Betaalde rente in % van lang vreemd
vermogen (RVV)

	4,60	5,24	5,32	5,31	5,94

Werkkapitaal (x € 1.000 )

- 3.232

3.915	

Interne financiering (x € 1.000 )

60.472	57.414	

2.898	4.674	

- 2.481

60.616	49.004	41.102

					

*

onzelfstandige woongelegenheid telt voor ½ verhuureenheid,
garage/parkeerplaats telt voor ¼ verhuureenheid

** inclusief 30 verpleegeenheden
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OPLAADPUNT 4

Veiligheid

Programma inbraakwering
In 2009 is gestart met de werkzaamheden om binnen een tijdsbestek van twee
jaar op een projectmatige wijze 1.120 woningen en 225 studentenkamers te
voorzien van inbraakwerende voorzieningen, die voldoen aan het Politie Keur
merk Veilig Wonen (PKVW). Woningen die voldoen aan de eisen van het PKVW
verkrijgen een certificaat. In december 2009 heeft toenmalig burgemeester
van Maastricht Gerd Leers het 15.000e certificaat Politie Keurmerk Veilig Wo
nen (PKVW®) uitgereikt aan Frans Crijns. Het keurmerk had betrekking op
een woning aan de Severenstraat in Amby.
In 2010 wordt een vervolg gegeven aan uitrusting van de woningen met in
braakwerend hang en sluitwerk volgens de strenge normen van PKVW®.
Afsluitbare ramen, inbraakwerend gevelelementen, maar ook rookmelders
maken deel uit van deze maatregelen, die verder gaan dan de eisen uit het
Bouwbesluit. Het gaat om een investering van enkele honderdduizenden euro’s,
geheel voor rekening van Maasvallei.
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<< Pim Houben, opzichter planmatig onderhoud Maasvallei:

“ Een veilige woning en
woonomgeving verhogen
het woonplezier.”

Leo Griek, Politie Zuid-Limburg:

“ Wonen wordt veiliger met
Politie Keurmerk Veilig Wonen. 		
Van alle 15.000 woningen met 		
een keurmerk is er slechts
bij twee een voltooide inbraak
gemeld.”

4+

+

Kijk voor de volledige reportage op de bijgevoegde USB stick
of op www.maasvallei.nl/jaarverslag
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Maasvallei
brengt wonen
tot leven
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NIEUWE ENERGIE
JAARVERSLAG MAASVALLEI 2009
Nieuwe energie. In 2009 heeft Maasvallei zijn organisatie ‘opgeladen’.
Een nieuwe stijl, een nieuwe dynamiek. Niet alleen de ontwikkeling van
een andere huisstijl, maar ook de veranderingen in de organisatie en de
wijze waarop Maasvallei naar buiten treedt tonen aan dat er een frisse
wind waait. Deze ontwikkelingen geven én creëren energie zowel binnen
de corporatie als daarbuiten.
‘Nieuwe Energie’ staat ook voor duurzaamheid. Deze kernwaarde is Maasvallei op het lijf geschreven. Maasvallei streeft naar duurzaamheid in wonen,
woonomgevingen en in de relatie met onder andere medewerkers, klanten
en stakeholders. ‘Nieuwe Energie’ geeft voeding aan de toekomst en dat
laten we in dit jaarverslag 2009 zien.
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