2010 | Jaarverslag Maasvallei

Open

Open

2

2010 | Jaarverslag Maasvallei

Inhoud
Open is het thema van
het jaarverslag 2010
van Maasvallei.
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Open staat voor transparantie, interactie en participatie,
kernwaarden waarmee Maasvallei intern en extern een nieuwe
weg is ingeslagen. Het zijn waarden die passen bij de identiteit

2010 Begon met een nieuw logo, een beeldmerk met een
belofte; Maasvallei opent zich. Met deze thematiek moet dit
jaarverslag welhaast een open boek zijn voor de lezer.
96 Pagina’s openheid van zaken.
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Colofon

		93

Voorwoord

Opening
Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over onze activiteiten, bestede
middelen en behaalde prestaties in 2010. Wij willen u als klant, collega, belanghouder,
instantie (zoals WWI, CFV en WSW) of andere geïnteresseerde, inzicht geven in de
prestaties die wij binnen ons werkgebied hebben behaald.

Om onze doelstellingen te realiseren hebben wij samen

te maken met de veranderingen, die we in onze organisa-

met onze bewoners, de gemeenten in ons werkgebied

tie doorvoeren. Om onze missie waar te maken, moeten

en onze collega-corporaties prestatieafspraken gemaakt.

we anders werken. Meer samenwerken tussen afdelingen,

Onze gezamenlijke ambities moeten leiden tot een posi-

transparante processen, laagdrempeligheid en flexibiliteit

tief woon- en leefklimaat. Mensen moeten kunnen kiezen

zijn kenmerken van onze nieuwe aanpak. Het kantoor is

uit een kwalitatief goed woningaanbod in aantrekkelijk

aangepast aan dit nieuwe elan.

woonmilieus.

Openhartig
Wat you see is what you get. Dat krijg je met glas. Maar dat is ook
wat we willen. Zo sterk als we ons naar buiten profileren, zo sterk
moeten we er intern staan. Voor elkaar, met elkaar. Dit vraagt
om een andere aanpak, een nieuwe dynamiek. Samenwerken
tussen de afdelingen, transparante processen, laagdrempelig,
flexibel. Open van binnenuit.
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Ook wij opereren in een omgeving die sterk in beweging

Wij besteden aandacht aan de samenwerking met onze

is: de demografische ontwikkelingen, de gevolgen van de

belanghouders. Wij geven een beeld van onze belanghou-

economische stagnatie, woningen die niet meer in waarde

ders en partners en de terreinen waarop we samenwerken.

stijgen en moeilijk verkoopbaar zijn, een woningbouw-

In ons bewonersblad geven wij voor onze huurders in het

markt die zwaar onder druk staat, een overheid die corpo-

kort onze belangrijkste inspanningen in 2010 weer.

raties nog verder aan financiële banden legt, de effecten

Dankzij de inzet van onze belanghouders, huurders en me-

van de nieuwe EC-richtlijnen en een woningmarkt die op

dewerkers zijn we erin geslaagd in 2010 een groot deel

slot zit. Hier komt bij dat loonmatiging en stijgende pre-

van onze doelstellingen te realiseren. Wij vertrouwen erop

mies voor zorg en pensioen het besteedbare budget van

ook de komende jaren samen te kunnen blijven werken

de burger de komende jaren verkleinen.

om onze taken en doelstellingen te realiseren. Aan ieder-

In het verslagjaar hebben wij ook kritisch naar onze bedrijfs-

een die hieraan heeft meegewerkt onze hartelijke dank.

voering bekeken. We hebben de primaire werkprocessen
uniform beschreven, ons strategisch voorraadbeleid her-

Ons jaarverslag publiceren wij zowel in gedrukte versie als

ijkt, een aanvang gemaakt met het digitaliseren van alle

op onze website www.maasvallei.nl. De gedrukte versie is

documenten, een nieuwe participatiestructuur uitgewerkt,

telefonisch en per e-mail opvraagbaar. Voor eventuele vra-

een modern HRM-beleid ontwikkeld en onze huisvesting

gen en/of opmerkingen kunt u met ons contact opnemen.

gemoderniseerd.
Wij zijn eind 2010 gestart met de verbouwing van ons kan-

Ing. Frans Crijns

toor. De verbouwing staat niet op zichzelf maar heeft alles

Directeur-bestuurder
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Inleiding

Open vizier
Maatschappelijke ontwikkelingen, politieke draaierij, ze kunnen het
woningcorporaties moeilijk maken. En gebeurt ook. Maar achter
bedreigingen schuilen kansen. Alleen met een open vizier en open
mind ben je in staat om kansen te zien, te creëren én er werk van te
maken.
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Algemene
ontwikkelingen

van het kabinet op een hogere huurstijging voor huishou-

betaalbaar houden van het wonen van huishoudens met

dens met een inkomen boven € 43.000 tot een toename

lagere inkomens die wij niet kunnen delen. De heffing

van de operationele kasstromen zal leiden. Nog onduide-

compenseren middels een extra stijging van de huurin-

lijk is welke maatschappelijke consequenties deze maatre-

komsten of het stimuleren van de verkoop kan niet bijdra-

gel op termijn heeft.

gen aan een evenwichtige woningmarkt. Voor corporaties

De Tweede Kamer is akkoord met de wijziging van het Wo-

resteert enkel nog het schrappen van investeringen en het

ningwaarderingsstelsel. Nog onduidelijk is welke financiële

besparen op de bedrijfskosten. Maasvallei is dan ook ge-

consequenties de wijziging tot gevolg heeft.

dwongen de komende jaren in te zetten op fors lagere

De Tweede kamer moet zich nog buigen over de wijzi-

bedrijfslasten.

gingsvoorstellen voor de Huisvestingswet en de Herzie-

Het maatschappelijk presteren van corporaties staat bijna dagelijks in de schijnwerpers
en wordt uiterst kritisch gevolgd. Aandacht voor nieuwbouw, herstructurering, leefbaarheid in wijken en opgaven rondom wonen, welzijn en zorg. Willen wij deze taken kunnen

ningenwet toegelaten instellingen. Nog onduidelijk is wat

Het nieuwbouwvolume in Nederland neemt verder af. Dit

de gevolgen zijn voor de sector indien de Tweede Kamer

heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de vastgoed-

akkoord gaat met de ingediende voorstellen. Omdat in-

kolom als geheel. Vanaf 2008 is in Maastricht uitvoerig stil

tegriteit, ordening en positionering nog volop in de po-

gestaan bij de stedelijke programmering 2010-2019. Ge-

litieke schijnwerpers staan, zullen de wijzigingen die de

meente Maastricht, corporaties en marktpartijen hebben

Herzieningenwet teweegbrengt van invloed zijn op ons

gezamenlijk aan een uitvoerige probleem- en oplossings-

functioneren.

analyse gewerkt.

Het eventueel kooprecht (right to buy) zal voor corpora-

De plancapaciteit op zowel de korte als de lange termijn

ties een nieuwe ervaring worden. Wij zijn benieuwd naar

is niet meer passend. Het vaststellen van het nieuwe pro-

de ontwikkelingen op de koopwoningmarkt. Omdat ban-

gramma heeft forse gevolgen voor de huidige plancapaci-

ken steeds strengere eisen stellen bij het verstrekken van

teit. De demografische ontwikkeling vraagt niet langer om

blijven uitvoeren dan is onze financiële continuïteit van groot belang.

Op een aantal ontwikkelingen hebben wij zelf invloed, een

Er is genoeg aanleiding om er van uit te gaan dat cor-

hypotheken en omdat de hypotheekrente stijgt, daalt de

een uitbreiding van de woningvoorraad. Kwalitatief gezien

groot deel is echter niet beïnvloedbaar. Vooral deze niet

poraties de komende jaren in zwaar weer terecht kunnen

vraag naar koopwoningen. Kopers worden in een moei-

leidt de gewijzigde woningvraag tot een extra kwaliteits-

beïnvloedbare ontwikkelingen hebben een negatief effect

komen. Als gevolg van de demografische ontwikkelingen

lijk parket gebracht. Gevolg hiervan is dat de prijzen da-

slag. De woningvraag richt zich vooral op grondgebonden

op onze bedrijfsvoering. Onze maatschappelijke doelstel-

en de crisis is een toename van de leegstand denkbeel-

len, de doorstroommogelijkheden afnemen en nog meer

woningen in de groene stadsranden en stadswoningen in

lingen in de toekomst vragen om een integrale benade-

dig. Tegenover de rentelasten staan dan geen huurinkom-

stagnatie op de huur- en koopmarkt optreedt. Een lagere

de stedelijke woonmilieus.

ring. Eenzijdige acties van overheidswege dragen hier niet

sten meer. De leegstand kan zich vooral manifesteren bij

opbrengst per koopwoning kan weer een negatief effect

aan bij.

nieuwbouwprojecten. De inzakkende verkoopmogelijkhe-

hebben op onze investeringsmogelijkheden.

den versterken deze ontwikkeling. Bij de verkoop van be-

Om de gewenste verandering in de woningvoorraad te
realiseren wordt een koppeling gelegd tussen nieuwbouw

In ons verslag over 2009 hebben wij melding gemaakt van

staande huurwoningen is de stagnatie eveneens merkbaar

Maasvallei hecht eraan dat huishoudens met middeninko-

en bestaande woningvoorraad: de gemeente past de sal-

ons bezwaar tegen de bijdrageheffing bijzondere project-

(langere doorlooptijden en lagere verkoopprijzen).

mens in haar bezit blijven wonen. Hierdoor wordt bevor-

do 0-benadering toe. Uitgezonderd worden drie segmen-

derd dat wijken een bepaald voorzieningenniveau behou-

ten: diverse vormen van maatschappelijke opvang zoals de

steun (Vogelaarheffing). Inmiddels heeft de rechtbank in
Utrecht de heffing onrechtmatig verklaard. De rechtbank

We krijgen te maken met de Europese beschikking met

den. Maasvallei wil een rol blijven spelen bij het huisvesten

huisvesting van verstandelijk en lichamelijk gehandicap-

oordeelde eveneens dat de bijzondere projectsteun aan

betrekking tot de staatssteun. De per 1 januari 2011 in

van lagere middeninkomens en het op orde houden van

ten, studentenhuisvesting en topsegment. Hiermee wordt

de 40 aandachtswijken een vorm van ongeoorloofde

werking tredende staatssteunregeling heeft tot gevolg dat

de voorzieningen en leefbaarheid in de wijken. Daarom

voorkomen dat de leegstand in bepaalde segmenten van

staatssteun is. Het CFV is in hoger beroep gegaan tegen

de financieringsmogelijkheden van de duurdere huurwo-

verdient het effect op de financierbaarheid van niet te bor-

de woningvoorraad onaanvaardbare vormen aanneemt.

de uitspraak van de rechtbank. Wij zien het hoger beroep

ningen en ander vastgoed dat niet behoort tot de “Dien-

gen activiteiten bijzondere aandacht.

Er wordt maximaal ingezet op de herstructurering bij het

met vertouwen tegemoet en gaan uit van een restitutie

sten van Algemeen Economisch Belang” beperkt zijn.

van de heffingen over 2008 en 2009. Helaas is dit het eni-

voorzien in de vraag naar grondgebonden woningen.
De voorgenomen heffing bij de verhuurders vanaf 2014

ge lichtpunt in het bredere scala van maatregelen die het

Het inflatievolgend huurbeleid beperkt de financiële ruim-

betekent een extra last van € 700 miljoen voor de sec-

De regionale afstemming van woningbouwprogramma’s

kabinet voor de sector in petto heeft.

te van corporaties. Het is maar zeer de vraag of de inzet

tor. Een interpretatie van verantwoordelijkheid voor het

verdient bijzondere aandacht. Ofschoon de noodzaak
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1 | Inleiding

tot afstemming groot is, blijven gemeenten vasthouden

Een en ander is vastgelegd in de stedelijke programme-

In 2010 heeft besluitvorming plaats gevonden over de

De afspraken met betrekking tot buurtaanpak, het verbe-

aan hun bouwprogramma’s. Een provinciale woonvisie

ring woningbouw 2010-2019. In de woonvisie worden de

intergemeentelijke Europese aanbesteding trapliften. De

teren van de leefbaarheid en veiligheid zijn opgepakt en

met een strakke regie door de provincie is meer dan ooit

kaders uitgewerkt om de inspanningen op woongebied

definitieve gunning heeft plaatsgevonden. Met de ge-

in samenwerking met de betrokken partijen in uitvoering

noodzakelijk. De landsgrensoverschrijdende woningmarkt

van gemeente, marktpartijen en de corporaties op de

meente zijn uitvoeringsafspraken gemaakt over het leve-

genomen.

is daarenboven een complicerende factor.

ambities van de actuele stadsvisie, in het bijzonder het

ren en plaatsen, onderhoud en verwijderen en afvoeren

programma ‘woonstad’ af te stemmen. De uit te werken

van nieuwe en/of gebruikte trapliften.

In 2010 hebben wij onze nieuwbouwactiviteiten in ons

kaders hebben met name betrekking op kwaliteit, doel-

werkgebied verder ontplooid. Inmiddels hebben wij de

groepen en vraaggericht bouwen.

eerste nieuwbouwwoningen opgeleverd in de gemeenten

Prestatieafspraken gemeente Gulpen-Wittem
Maasvallei is sinds korte tijd actief in de gemeente Gulpen-

Het onderwerp verduurzamen nieuwbouw en bestaande

Wittem. Op de valreep van het verslagjaar heeft Maasvallei

woningvoorraad is afgerond. Het Platform Energie Tran-

prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2010-2014.

Eijsden en Gulpen. In Eijsden, Gulpen en de gemeente

De evaluatie van de prestatieafspraken 2010 heeft plaats

sitie Maastricht is gestart. De doelstelling om gezamenlijk

Wij hebben een aantal concrete afspraken ten aanzien van

Beek is een aantal projecten in een vergevorderd stadium

gevonden. Het gros van de doelstellingen is in 2010 gere-

energieprestaties te formuleren is niet gehaald. De te rea-

het lokale woonbeleid en het verbeteren van de leefbaar-

van planvoorbereiding of al in uitvoering.

aliseerd. Doestellingen die in 2010 niet zijn gehaald of nog

liseren doelstellingen zijn doorgeschoven naar 2011.

heid vastgelegd, waarbij iedere partij zijn eigen verant-

Inmiddels hebben wij een samenwerkingsovereenkomst

niet zijn afgerond, worden opgenomen in de nieuw uit te

met woningstichting Gulpen afgesloten. Woningstichting

werken structuur- en/of woonvisie.

In 2010 is het rapport ‘De ijzeren voorraad in Maastricht’

Gulpen verzorgt met ingang van februari 2011 voor ons

De huisvestingsopgave van bijzondere doelgroepen

opgeleverd. Het rapport geeft inzicht in zowel de omvang

In de prestatieafspraken zijn zeven thema’s benoemd:

alle werkzaamheden met betrekking tot de verhuur en het

(waaronder statushouders, generaal pardonners en maat-

en samenstelling van de doelgroep als de gewenste ont-

• huisvesting statushouders;

beheer van onze woningen in Gulpen.

schappelijke opvang is gerealiseerd. De normalisatie van

wikkeling van de kernvoorraad in de toekomst. De conclu-

• duurzaamheid;

de huisvesting van woonwagenbewoners is niet geëffec-

sies uit het rapport worden verwerkt in de woonvisie en de

• WMO en seniorenbeleid;

tueerd en zal deel uitmaken van de Woonvisie. Het onder-

prestatieafspraken 2011 en volgende jaren.

• overdracht woonwagens;

Lokale ontwikkelingen

woordelijkheden heeft.

• de aspecten verkeer, parkeren en waterhuishouding in-

zoek naar mogelijke woonfraude in Maastricht is afgerond.

Prestatieafspraken gemeente Maastricht

Geconcludeerd is dat er geen aanleiding is te veronder-

Maasvallei is haar afspraken m.b.t. nieuwbouw, inclusief

De evaluatie prestatieafspraken 2009 is de basis geweest

stellen dat er in Maastricht sprake is van woonfraude op

zorgwoningen, sloop, verkoop en verbetering nagenoeg

• uitvoering geven aan Woonplan 2010-2020;

voor de actualisatie van de afspraken 2010. Voor deze op-

grote schaal.

geheel nagekomen.

• corporaties participeren in de ontwikkeling van de regi-

zet is gekozen omdat het convenant gemeente Maastricht-

De analyse van de behoefte aan maatschappelijk vast-

Maastrichtse corporaties in 2010 afloopt.

goed is door de gemeente afgerond. De verdere uitwer-

Omschrijving

king maakt integraal onderdeel uit van de structuurvisie.

Huur < € 535

24

0

Per ultimo verslagjaar heeft Maasvallei één nieuwbouw-

Huur > € 535

88

118

project opgeleverd, is een nieuwbouwproject in uitvoe-

In het traject van totstandkoming is een viertal prioritaire

tegreren in nieuwe planontwikkelingen;

onale woonvisie.
Planning 2010 Gerealiseerd 2010

afspraken gemaakt voor 2010: een aanvang maken met

Per 1 januari 2011 heeft de gemeente Maastricht een

Koop < € 247.000

10

0*

ring en is de planvoorbereiding afgerond voor een derde

de integrale ruimtelijke vertaling van de stadsvisie in een

aantal bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd bij de uit-

Koop > € 247.000

4

0*

project.

nieuwe structuurvisie, de vertaling van de stadsvisie en de

voering van de WMO. Een aantal woningaanpassingen

structuurvisie in een actuele woonvisie, uitwerken uitvoe-

wordt niet meer vergoed. Het betreft voorzieningen die

Waarvan

88

52 **

ring Wet Maatschappelijke Ondersteuning, voortborduren

ook een huurder zonder handicap kan aanschaffen om het

zorgwoningen

op de in 2009 behaalde resultaten voor wat betreft de ver-

gebruiksgemak van de woning te vergroten. Daarnaast

Sloop

duurzaming bestaande woningvoorraad en nieuwbouw.

heeft de gemeente besloten dat woningaanpassingen be-

Verkoop

neden € 250,- niet meer worden vergoed. Voor de overige

Verbetering

Met beide gemeenten zijn in het verslagjaar geen prestatie11 *

afspraken gemaakt. Onze activiteiten in de gemeenten zijn

2

24

nog beperkt van omvang en geven vooralsnog geen aan-

116

200

leiding over te gaan tot het maken van prestatieafspraken.

96

Het proces om een nieuwe structuur- en woonvisie te for-

voorzieningen van de WMO, met uitzondering van rol-

muleren is in 2010 gestart. Vaststelling van de structuurvi-

stoelvoorzieningen en collectief vervoer, wordt een eigen

* als gevolg van de gewijzigde marktomstandigheden zijn in 2010

sie staat gepland voor 2011. Voor een aantal ruimtelijke

bijdrage in rekening gebracht. Maasvallei heeft besloten

geen koopwoningen gerealiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat

aspecten van de stedelijke ontwikkelingsstrategie heeft in

de kosten van de kleine algemene woonvoorzieningen

ook het sloopprogramma is aangepast.

2010 al besluitvorming plaats gevonden. De hoofdlijnen

niet voor haar rekening te nemen. Door deze maatrege-

** naast de 52 zorgwoningen zijn nog 65 intramurale eenheden

van het kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwpro-

len is het niet noodzakelijk de deregulering van kleine

opgeleverd. Een en ander in samenspraak met de zorgverlener.

gramma voor de komende jaren staat hiermee vast.

woningaanpassingen uit te werken.
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Maatschappelijke
missie
1 | Algemene Inleiding

Open staan
De legitimatie door de samenleving bepaalt het succes van
Maasvallei. Door open te staan voor ideeën en meningen van
stakeholders, zoals huurdersorganisaties, gemeenten en zorgen welzijnsinstellingen krijgen doelen vorm. Zo zoekt Maasvallei
pro-actief haar maatschappelijke opgaven.

14
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2 | Maatschappelijke missie

Maasvallei als maatschappelijke onderneming wordt ge-

De belangrijkste partners:

stuurd door de wetten van de markt, de wetten van de

• Gemeenten zijn belangrijke partners bij het realiseren van

overheid en door de maatschappij. Verwachtingen die in

onze doelstellingen. Wij voeren periodiek overleg op amb-

de omgeving leven, inventariseert Maasvallei voortdurend.

telijk en bestuurlijk niveau. Met de gemeente Maastricht

Ze worden meegenomen in de afwegingen voor te maken

en de gemeente Gulpen-Wittem hebben wij prestatieaf-

keuzes. De legitimatie door de samenleving bepaalt het

spraken gemaakt. Om onze lokale verankering in Gulpen

succes van Maasvallei. In samenspraak met stakeholders,

gestalte te geven hebben wij een samenwerkingovereen-

zoals onze huurdersorganisatie, de gemeenten, zorg- en

komst met de woningstichting Gulpen afgesloten over de

welzijnsinstellingen bepaalt Maasvallei welke doelstellin-

verhuur en het beheer van onze woningen in Gulpen.

gen centraal moeten staan. Maasvallei zoekt actief haar
maatschappelijke opgaven.

• Overige overheden. Het overleg met de provincie Limburg is in het verslagjaar geïntensiveerd. Andere belangrijke stakeholders zijn het ministerie van Binnenlandse

Deze opgaven worden efficiënt en resultaatgericht opge-

Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en het Centraal Fonds

pakt. Deze werkwijze vraagt een open en betrokken hou-

Volkshuisvesting (CFV).

ding van de medewerkers, waarbij vragen en wensen van

• Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

de samenleving als een uitdaging worden gezien. Een van

• Organisaties in welzijn, zorg en onderwijs. Maasvallei biedt

de speerpunten van het beleid is dan ook het ontwikkelen

woonruimtes aan gecombineerd met zorg en welzijn. De

van een naar buiten gerichte cultuur in denken en hande-

belangrijke partners waarmee wij samenwerkingsverban-

len. Het in 2009 gestarte transformatietraject is in 2010

den hebben afgesloten op het gebied van zorg en welzijn

verder uitgewerkt. De investeringen op dit vlak werpen

zijn de Stichting Vivre, de Mosea Zorggroep, de Stichting

hun eerste vruchten af.

Villakeizerskroon, de stichting Koraal Groep, SGL, de stich-

Primair richt Maasvallei zich op haar volkshuisvestelijke op-

ting Fokus, de stichting Radar en het RIBW.

gaven in haar werkgebied. De financiële continuïteit wordt
niet uit het oog verloren.

• Andere corporaties in ons werkgebied. Periodiek voeren
wij overleg met de Maastrichtse corporaties over lokale
volkshuisvestelijke onderwerpen. Gezamenlijk partici-

Een maatschappelijke
missie
Maasvallei bouwt degelijke woningen voor mensen met een smalle beurs. Maasvallei

Maasvallei houdt geregeld klantenpanels en enquêtes om

peren de Maastrichtse corporaties in het Woningburo,

te onderzoeken wat er leeft onder haar huurders. Maasval-

het Kamerburo en PIM (Partners in Maatwerk Zuid BV)

lei investeert in leefbaarheid en zorg en is actief in de wij-

Deze organisatie is belast met de zorg voor de huis-

ken. Prestatieafspraken worden gemaakt en gemonitord.

vesting van woonwagenbewoners en het beheer van

De ervaringen die de stakeholders met Maasvallei heb-

woonwagenstandplaatsen en woonwagens. Samen met

ben, zijn overwegend positief. Ze merken dat Maasvallei

Woonpunt en het RIBW participeren wij in Roos. Roos is

verandert. Maasvallei blijft degelijk en betrouwbaar, staat

een serviceorganisatie die extra diensten aan huurders

open voor samenwerking. Nog meer dan voorheen treedt

aanbiedt. Ondanks het commercieel karakter is Roos

Maasvallei de komende tijd naar buiten, wordt samen ge-

maatschappelijk georiënteerd.

werkt met andere partijen en wordt geïnvesteerd in innovatieve projecten.

draagt bij aan het verbeteren van de sociale en fysieke structuren in buurten waar
Maasvallei een overwegend bezit heeft. Eén van de middelen daartoe is het bouwen van

investeringen financieel verantwoord moeten zijn.
16
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ningcorporaties.
• Overige organisaties. Voor de Stichting Ontmoeting der

Stakeholdersoverleg
maatschappelijk vastgoed, waarbij Maasvallei als uitgangspunt heeft dat dergelijke

• Aedes. Maasvallei is lid van deze vereniging van wo-

Volkeren en de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het
Schildersbedrijf verhuren en beheren wij (studenten-)wo-

In 2010 hebben een brede stakeholdersbijeenkomst voor-

ningen. Ten behoeve van de verhuur van gemeubileer-

bereid. In januari 2011 hebben wij onze stakeholders uit-

de studentenwoningen aan buitenlandse studenten

voerig bevraagd over hun ideeën, meningen en ervarin-

hebben wij een samenwerkingsovereenkomst afgeslo-

gen ten aanzien van Maasvallei.

ten met de Stichting Studentenhuisvesting Maastricht.
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Visitatie

Participatie

Algemeen beeld is dat:

Huurdersbelangenvereniging

• de overlegstructuur is niet voldoende representatief. HV
Maasvallei vindt het belangrijk zich te verantwoorden

Algemeen

en BOC’s worden oververtegenwoordigd door autoch-

Formeel overleg op corporatieniveau en belangenbehar-

voor haar functioneren en de resultaten die bereikt zijn.

Maasvallei heeft haar visie op participatie getypeerd als

tone, mannelijke, senioren; er is geen aansluiting bij an-

tiging van alle huurders van Maasvallei vindt plaats met

Daarnaast moet elke corporatie die de Aedescode onder-

maatschappijgedreven ondernemen. Dit houdt in dat par-

dere groepen; een klankbord ontbreekt.

de HV Woonvallei. Periodiek vindt overleg plaats met de

schrijft zich eens in de vier jaar laten visiteren. Maasvallei

ticipatie aan de basis staat van het denken en doen.

onderschrijft de Aedescode. Wij hebben in 2010 Ecorys

• discussies gaan niet over inhoud maar over regels; per-

directeur, managers en individuele (leefbaarheids-)mede-

Maasvallei betrekt haar huurders in de beleidsontwikkeling

soonlijke onderwerpen worden ter discussie gebracht;

werkers. In het verslagjaar is zowel een nieuwe samenwer-

Nederland BV opdracht verstrekt de maatschappelijk pres-

en het bereiken van haar doelstellingen. Huurders denken

• de houding is conservatief en biedt geen ruimte tot

kingovereenkomst met de HV als een nieuw reglement ten

taties van Maasvallei te beoordelen. De visitatiecommissie

mee en geven (gekwalificeerd) advies op verschillende ni-

bestond uit dr. Geert Jan Klein Bluemink, de ing. Janbart

veaus van besluitvorming. In het maatschappijgedreven

van Ginkel en Lotte Storken.

scenario passen activiteiten gericht op het bevorderen

vruchtbare samenwerking;
• de toekomstwaarde van de huidige formele participatie
is beperkt.

van sociale cohesie, sociale stijging en het stimuleren van

behoeve van de BOC’s uitgewerkt. De subsidiëring van de
HV Woonvallei respectievelijk de BOC’s wordt gewijzigd
en vindt met ingang van 2011 plaats op basis van werkelijke kosten.

De visitatiecommissie geeft in haar rapportage aan dat

(nieuwe) vormen van betrokkenheid. Om dit te bereiken

Participatie nieuwe stijl

Maasvallei:

stimuleert Maasvallei nieuwe bewonersinitiatieven en be-

Om zowel aan de wettelijke vereisten te voldoen als te

De samenwerking met de HV Woonvallei verloopt in een

• over de hele linie ruim voldoende tot goed presteert;

wonersvertegenwoordigingen. Dit heeft tot gevolg dat

komen tot een adequate belangenbehartiging van de

open en constructieve sfeer. Naast het formeel overleg

ambities en doelstellingen een evenwichtig resultaat la-

meerdere vormen van participatie worden aangeboden

huurders hebben wij samen met de HV Woonvallei ver-

wordt regelmatig informeel van gedachten gewisseld over

ten zien;

die niet passen binnen de juridische kaders op dit vlak.

schillende alternatieve vormen van participatie de revue

actuele onderwerpen.

laten passeren:

• Maasvallei samen met partners investeert in leefbaarheid en zorg en actief is in de wijken;

Maasvallei verdeelt participatie in drie categorieën:

• Nieuwe vormen van participatie ter aanvulling op de for-

In 2010 hebben we overleg gevoerd over en/of afspraken

• Formele overlegstructuur met huurdersvereniging (HV)

mele participatiestructuur. De traditionele overlegstruc-

gemaakt over:

• Maasvallei financieel gezond is;

en bewonerscommissies (BOC’s) met als kader het BBSH

tuur bereikt de brede groep huurders niet voldoende.

• de huurverhoging 2010;

• de stakeholders de ontwikkelingen bij Maasvallei posi-

en de Overlegwet;

Huurders worden daarom tijdelijk, themagericht en

• het jaarverslag 2009;

• Informele participatie (actief burgerschap);

laagdrempelig betrokken bij projecten en beslissingen.

• het continuiteitsoordeel van het CFV over Maasvallei

• Het ‘schemergebied’ tussen beide categorieën. Beleids-

Participatieproces en het niveau van de invloed moeten

• de financiële meerjarenbegroting 2010 Maasvallei, in-

• een grotere focus op de klant is gekomen;

tief ervaren;
• de governance op orde is.

vorming die de formele participatiestructuur raakt en
De visitatiecommissie heeft ook een aantal kansen voor

het traditioneel overleg deels overlapt.

verbeteringen geconstateerd. De belangrijkste aandachts-

(wijkraden, klantenpanels, klankbordgroepen)

• Vervangende vormen van participatie gericht op meer
bewonersbetrokkenheid, themagericht en laagdrempelig. Het doel van de Overlegwet wordt hierbij gehand-

punten zijn:
• scherper in beeld krijgen waarop Maasvallei wel en niet

hierbij wel goed worden uitgewerkt.

Het is het steeds belangrijker geworden om beleid, be-

haafd, de invulling niet meer.

clusief de onderhoudsbegroting 2010 en het activiteitenplan 2010;
• de begroting 2010 en het activiteitenplan 2010 van de
HV Woonvallei;
• de jaarcijfers 2009 van de HV Woonvallei;

heer en de uitvoering daarvan in overleg met huurders te

• Anders invullen van de formele participatie. De rol van

• de vernieuwde participatiestructuur, inclusief de nieuwe

organiseren. Vaak gaat dit verder dan alleen maar het toe-

de formele participatiestructuur wijzigt van ‘representa-

samenwerkingsovereenkomst met de HV Woonvallei en

passen van formele participatie. Om een brede doelgroep

tieve vertegenwoordiging van de achterban’ naar pro-

het reglement BOC’s;

• aandacht schenken aan de sterke stijging van de netto

te bereiken, om mee te denken en mee te doen worden

cesbewaker. De HV waakt in deze opzet over de parti-

• bewonersoverleg op complex- en wijkniveau;

bedrijfslasten in de afgelopen jaren. Dit geldt ook voor

alle mogelijke instrumenten, werkvormen en activiteiten

cipatievormen die de corporatie ontplooit. Met BOC’s

• de financiële tegemoetkoming sociaal plan;

de ontwikkeling van het volkshuisvestelijk vermogen.

ingezet. Het toenemende aanbod van informele vormen

worden maatwerkafspraken gemaakt over contacten en

• de prestatieafspraken 2010 met de gemeente Maastricht;

van participatie kan op gespannen voet komen te staan

onderwerpen van overleg. De wederzijdse interesses

• het aangepast verkoopbeleid en het verkoopplan 2010

met de formele participatiestructuur.

staan hierbij centraal.

wil focussen;
• de pro-actieve houding van Maasvallei beter in alle lagen van de organisatie laten doordringen;

Het visitatierapport, samen met een reactie van de Raad van

• Investeren in de huidige formele structuur. Modernise-

Commissarissen, hebben wij geplaatst op www.maasvallei.nl.
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Tegelijkertijd constateert Maasvallei dat de formele parti-

ren van het overleg door met themagroepen te werken,

cipatie niet optimaal werkt en de kwaliteit van het overleg

meer faciliteren van de HV, formele en informele vormen

regelmatig te wensen over laat.

meer met elkaar verbinden

en volgende jaren;
• diverse bewonersklachten die de HV bij het werkapparaat heeft aangekaart;
• uitvoeren van een 0-meting voor het participatielabel
door KWH;

2010 | Jaarverslag Maasvallei
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• de nieuwe gemeentelijke regels met betrekking tot de

De deelnemers beoordelen beide wijken met een ruime

In 2010 heeft Maasvallei als volgt gesponsord:

uitvoering van de WMO en de consequenties hiervan

voldoende. Er zijn weliswaar diverse verbeterpunten ge-

Organisatie/activiteit

voor de huurders;

noemd maar van grote problemen is absoluut geen sprake.

Kinderfeest BBOOST

€ 150,-

Straatvoetbaltournooi

• ontwikkelen profielschets bestuursleden HV Woonvallei

De leefbaarheidsmedewerkers gebruiken deze informatie

Harmonie St Michael

€ 250,-

Zomerbraderie

• de voordracht RvC namens de HV Woonvallei;

als input voor de wijkaanpak.

Carnavalsverenigingen Heugem

€ 500,-

Cultuurevenementen

Ambyse Markt Evenementen

€ 175,-

Zomerbraderie

Jubileumcomité H. Walburga

€ 500,-

Viering1300e verjaardag Walburga

Maatschappelijke verbondenheid is een van de kernwaar-

Maastr.dienstdoende schutterij

€ 714,-

Bondschuttersfeest Itteren

den van Maasvallei en vormt de basis voor de beoordeling

JBC Amby (incl. afd voor mensen met een beperking) € 1500,-

10-jarig jubileum, kleding

• wijziging in berekening servicekosten;

van de sponsoraanvragen. Centraal in het sponsorbeleid

Speeltuin in wijk Heer

€ 500,-

Donatie tbv opening

• deelname aan de pilot Woonfraude;

staat de inzet voor vitale wijken en buurten waar het pret-

Bewoners complex Charles Vos Cour

€ 150,-

Renovatie jeu de boulesbaan

• de gevolgen van de EU-maatregelen voor het werkter-

tig wonen is. In dit beleid is vastgelegd wie Maasvallei met

Sponsoring

latie tot de voorraad sociale huurwoningen;
• herbenoemen leden klachtencommissie namens de HV
Woonvallei;

rein van corporaties;
• visitatie Maasvallei.

Doel/reden

Samenwerkingsverband

• voorbereiding hoorzitting raadscommissie Stadsontwikkeling over de verkoop van sociale huurwoningen in re-

		Bedrag

sponsoring wil bereiken en welke doelen zij in verband

Klachtencommissie

In 2010 zijn twaalf klachten ter behandeling aan de com-

hiermee sponsort.

missie voorgelegd. Het werkapparaat is vervolgens in de
Als klanten en Maasvallei een verschil van mening heb-

gelegenheid gesteld in het voortraject een oplossing te

In 2010 heeft Maasvallei de HV Woonvallei een subsidie

De kwaliteit van de leefomgeving in de wijken is voor

ben over de werkwijze van de corporatie of een van haar

vinden waarmee klagers konden instemmen. In het voor-

verstrekt van € 23.693. De subsidiëring vond plaats op ba-

Maasvallei belangrijk. Maasvallei beschouwt sponsoring

medewerkers kunnen zij terecht bij de klachtencommissie.

traject heeft het werkapparaat in overleg met klagers voor

sis van de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst.

als één van de middelen die bijdraagt aan het verbeteren

De klachtencommissie geeft het bestuur een gemotiveerd

vier klachten een adequate oplossing kunnen vinden.

van de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken

advies over de afhandeling van het geschil. Maasvallei

Deze klachten hadden betrekking op:

waar Maasvallei actief is of een bijdrage levert voor of aan

voorziet in het secretariaat van de commissie. Voor klach-

• het ten onrechte in rekening brengen van kosten voor

de gehele gemeenschap. Maasvallei wil daarenboven haar

ten over woonruimteverdeling kunnen klanten terecht bij

het herstellen van beschadigingen bij het verlaten van

Het overleg met de bewonersoverlegcommissies is in

naamsbekendheid en imago verbeteren bij mensen en in-

de klachtencommissie Woningburo.

de woning;

2010 moeizaam op gang gekomen. Nog steeds ontbreekt

stanties die niet tot haar traditionele klanten of relaties be-

De werkwijze van de klachtencommissie is beschreven in

• het ten onrechte in rekening brengen van kosten voor

het aan voldoende actieve bewonersoverlegcommissies

horen maar die wel te maken hebben met het werk of de

het klachtenreglement. Het reglement is op aanvraag en

de algemene ruimten waartoe klager geen toegang

en spreken individuele huurders de HV Woonvallei recht-

doelen van Maasvallei.

via de website beschikbaar. In ons bewonersblad wordt

heeft;

Bewonersoverlegcommissies

streeks aan op onderwerpen met een ad hoc karakter of

periodiek aandacht geschonken aan de taak en werkwijze

• het in rekening brengen van kosten voor het deblokke-

op concrete beheerstaken.

Door sponsoring verbindt Maasvallei haar naam aan acti-

In het verslagjaar heeft regelmatig overleg plaats gevon-

viteiten. Deze verbinding moet voor Maasvallei een meer-

den met bewonersgroepen, die geen formele status van

waarde hebben en het gesponsorde doel moet een relatie

Samenstelling van de klachtencommissie:

zaakt door apparatuur, die in gebruik is bij een naastge-

BOC willen hebben.

hebben met het doel en de doelgroepen van Maasvallei.

Leden namens de Raad van Commissarissen:

legen supermarkt.

Maasvallei heeft ervoor gekozen doelen te sponsoren die

De heer P. Moors

aftredend eind 2013

te maken hebben met de (lokale) maatschappij, cultuur en

De heer A. Cikikyan

aftredend eind 2013

sporten die voor iedereen bereikbaar zijn. Jaarlijks stelt

(plaatsvervanger)

behandeling genomen. Een klacht was op 31 december

Ook in 2010 heeft Maasvallei twee klantenpanels gehou-

Maasvallei een budget vast dat besteed wordt aan spon-

Leden namens het werkapparaat (OR):

2010 nog in behandeling. Van de overige zeven klachten

den. Aan de deelnemers is gevraagd hoe zij het wonen en

soractiviteiten.

De heer C. Kruchten

aftredend eind 2012

is één klacht gegrond verklaard. De resterende zes klach-

De heer L. Meijers

aftredend eind 2012

ten zijn ongegrond verklaard.

Klantenpanels

leven in hun wijk ervaren, welke aspecten van de wijk zij als

van de klachtencommissie.

ren van de toegangspoort tot het parkeerterrein;
• het niet adequaat oplossen van geluidsoverlast veroor-

De overige acht klachten heeft de klachtencommissie in

positief ervaren, wat de belangrijkste verbeterpunten zijn

De afspraken die ten aanzien van sponsoring worden ge-

(plaatsvervanger)

en wat het ideaalbeeld is van de wijk.

maakt, worden vastgelegd in een overeenkomst. De spon-

Leden namens de huurdersvereniging:

De klacht, die gegrond is verklaard, had betrekking op het

soring wordt achteraf altijd geëvalueerd met de gespon-

De heer J. Vroemen

aftredend eind 2013

ten onrechte in rekening brengen van een bijdrage in de

Bij deze klantenpanels voor de Heeg en voor het Centrum

sorde. Overeenkomsten voor sponsoring duren maximaal

De heer J. Schefer

aftredend eind 2013

aansluitkosten van de kabel in een nieuwbouwwoning.

viel op dat de huurders het enorm naar hun zin hebben.

drie jaar.

(plaatsvervanger)
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De resterende zes klachten zijn ongegrond verklaard:
• Het niet toepassen van het Sociaal Plan bij het planmatig vervangen van keukens, douche- en toiletruimte in
het complex, waartoe de woning van klager behoort.

Wonen en
woonomgeving

Klager was van mening dat het woongenot gedurende
de periode dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, ernstig werd verstoord.
• Het ten onrechte in rekening brengen van mutatiekosten. Klager was van mening dat hij bij het beëindigen
van de huurovereenkomst onvoldoende in de gelegenheid zou zijn gesteld de woning schoon en leeg op te
leveren.
• Het doorrekenen van een deel van de kosten van naisolatie van de buitenmuren in de huurprijs.
• Een klacht over de handelwijze van Maasvallei bij de beoordeling van een klacht over een beschadiging aan een
wastafel.
• Een klacht dat Maasvallei zich onvoldoende heeft ingespannen om een einde te maken aan de overlast die
door de buren wordt veroorzaakt.
• Het niet adequaat reageren op meldingen over het gedrag van de buren van klager en de overlast, die dientengevolge door klager wordt ervaren.
Maasvallei heeft de adviezen van de commissie overgenomen. Verder heeft de commissie Maasvallei geadviseerd
aandacht te schenken aan het op een transparante en
eenduidige manier informeren van de klanten. Vanuit het
oogpunt van duurzaamheid en energiebesparing heeft
de commissie geadviseerd uitwerking te geven aan een
voor huurders bevredigende financiële oplossing bij het
na-isoleren van woningen.

22

2010 | Jaarverslag Maasvallei

3
2010 | Jaarverslag Maasvallei

23

3 | Wonen en woonomgeving

Wonen en
woonomgeving
Openstellen

Huisvesten primaire doelgroep

Bij de verhuur van nieuwbouwwoningen, die deel uitmaken

De vrijkomende woningen uit de ijzeren voorraad worden

van de vrije beleidsruimte, worden in een vroegtijdig sta-

toegewezen volgens het stedelijk woonruimteverdelings-

dium potentiële huurders geselecteerd. Maasvallei biedt

beleid en zoals nader in prestatieafspraken uitgewerkt in

de eerste bewoners optimale inspraak over indeling en

Maasvallei bouwt en biedt woonruimte voor mensen met een

het ‘Jaarplan Woningburo’.

afwerkkwaliteit.

smalle beurs. Maasvallei draagt bij aan het verbeteren van

De ijzeren voorraad is de goedkopere woningvoorraad die

de leefbaarheid in buurten. Dat is geen opgave. Dat is een

in Maastricht nodig is om ook op termijn in huisvesting

Vanaf het verslagjaar 2011 zal vanuit de landelijke regel-

ambitie. Gaan staan voor wat je bent en voor wie je bent is

van de minder draagkrachtigen (de doelgroep) te kunnen

geving worden beoordeeld of de corporatie heeft voldaan

een keuze.

voorzien.

aan de per 1 januari 2011 ingevoerde ‘Europanorm’, die

Maasvallei verzorgt het aanbod van de woning en het toe-

inhoudt dat tenminste 90% van de woningen met een

wijzen van de woning. Het bepalen van de volgorde aan

huurprijs onder de grens voor de huurtoeslag, moeten

de kandidaten vindt plaats bij het Woningburo.

worden toegewezen aan de mensen die qua inkomen op
die voorraad zijn aangewezen. Dit item is aan onderstaan-
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Woningen, die geen deel uitmaken van de ijzeren voor-

de verantwoording toegevoegd. Uit dat overzicht blijkt dat

raad en onder de vrije beleidsruimte vallen, worden toe-

Maasvallei op alle harde taakstellingen ruim voldoet aan

gewezen op basis van de eigen beleidsuitgangspunten.

de norm en beter scoort dan het stedelijk gemiddelde.
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Verantwoording woningtoewijzingen
				Taakstelling

Realisatie stedelijk

Realisatie Maasvallei

Toewijzen woonwagens en standplaatsen

Fraudebestrijding

Het toewijzen en het beheer van woonwagens en woon-

Onrechtmatig gebruik en onrechtmatige doorverhuur ver-

Via krant aan te bieden

>= 45%

50%

57%

wagenstandplaatsen is door de Maastrichtse corporaties

storen het systeem van woningtoewijzing. Om woonfrau-

Eigen inplaatsing/toekenning

<= 10%

7%

4%

ondergebracht bij een afzonderlijke BV (PIM Zuid BV). De

de tegen te gaan wordt met belanghebbende partijen,

Doorstromers

+/- 33%

36%

32%

huisvesting van woonwagenbewoners in de reguliere wo-

zoals de gemeente Maastricht en de politie, beleid ont-

Toewijzing aan primaire doelgroep >= 61%

77%

83%

ningvoorraad wordt ook begeleid door PIM Zuid BV.

wikkeld. In 2009 is door alle partijen het convenant aanpak

Afscherming goedkope voorraad

>= 85%

87%

97%

Europanorm

>= 90%

92%

96%

woonfraude ondertekend, waarin afspraken zijn gemaakt

Woningzoekenden per ultimo
2007

2008

2009

2010

19633

21323

23224

25221

Urgenten

98

113

110

135

Maatwerkgroepen

51

69

55

56

19782

21505

23389

25412

Woonwenskandidaten

Totaal

Woningtoewijzingen
Toewijzing naar hoofdgroepen

Maastricht totaal

Maasvallei

Woonwens

486

50%

93

62%

Urgent

167

17%

20

13%

Maatwerk

101

10%

10

7%

Overige (waaronder herstructurering)

220

23%

28

18%

Totaal

974

100%

151

100%

				

Huisvesten bijzondere doelgroepen

over het initiatief, het uitvoeren van controles en gegeven-

Voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen worden se-

suitwisseling. Met name de gegevensuitwisseling vereist

paraat afspraken met de desbetreffende instellingen gemaakt.

bijzondere aandacht omdat bij dit onderdeel privacyge-

Maasvallei heeft onder andere afspraken gemaakt met:

voelige aspecten aan de orde komen.

• het RIBW t.b.v. de huisvesting van ex-psychiatrische patiënten;

Huren

• de stichting Radar t.b.v. de huisvesting van verstandelijk
gehandicapten;

Huurverhoging

• de stichting SGL t.b.v. de huisvesting van gehandicapten;

Het kabinetsbeleid om een inflatievolgend huurbeleid te

• Huize Maasveld als onderdeel van de Koraalgroep t.b.v.

volgen maakt het vrijwel onmogelijk om een gedifferentieerd

de huisvesting van verstandelijke gehandicapten;
• stichting Focus t.b.v. het huisvesten van zwaar lichamelijk gehandicapten;
• Mosae Zorggroep t.b.v. de huisvesting van senioren in
aanleunwoningen;
• Vivre t.b.v. de huisvesting van senioren met een uitgebreide zorgvraag;

huurbeleid te hanteren, terwijl dit wel het uitgangspunt
van Maasvallei is. Het niet kunnen differentiëren heeft gevolgen voor de prijs-kwaliteitverhouding van onze woningen. Doorstroming wordt niet bevorderd en dat kan leiden
tot stagnatie in de huurmarkt.
Maasvallei voert al jaren een gematigd huurbeleid. Sinds
2007 wordt het huurbeleid van rijkswege gekoppeld aan de

Doorstromers

346

36%

48

32%

Starters

628

64%

103

68%

Totaal

974

100%

151

100%

• Verpleegkliniek de Zeven Bronnen, als onderdeel van de

In 2009 was de inflatie 1,2%, zodat de huuraanpassing in

				

stichting Vivre, t.b.v. de huisvesting van mensen met een

2010 uitkwam op eveneens 1,2%. Bij mutaties wordt ge-

Primaire doelgroep

753

77%

125

83%

uitgebreide zorgvraag;

bruik gemaakt van ons gedifferentieerd huurbeleid. Voor

Secundaire en overige

221

23%

26

17%

• VillaKeizersKroon ten behoeve van een kleinschalig

de bepaling van de nieuwe huur bij mutatie maakt Maas-

Totaal

974

100%

151

100%

woonproject voor mensen met dementie of een ander

vallei al jarenlang gebruik van een zelf ontwikkeld systeem

geheugenprobleem;

van referentiehuren. Dit systeem voorziet in een genuan-

• Vivantes t.b.v. de huisvesting van senioren met een
zorgvraag;

• de Stichting Zwerfjongeren Limburg t.b.v. de huisvesting van daklozen;
Van de in bovenstaande tabel opgesomde woningzoeken-

Huisvesten studenten

den had Maasvallei eind 2010 17 urgenten en 10 maatwer-

inflatie. Dat betekent dat bij de jaarlijkse huuraanpassing in
juli gekeken wordt naar de inflatie van het voorgaande jaar.

ceerdere benadering van marktconformiteit en prijs-kwaliteitverhouding door naast het woningwaarderingstelsel,

• het Kamerburo als onderdeel van de Stichting Studen-

de WOZ-waarde van de woningen te laten meewegen.

De vrijkomende studentenkamers worden toegewezen

tenhuisvesting Maastricht. t.b.v. de gemeubileerde huis-

Bij mutatie worden de huurprijzen zowel naar boven als

kers in portefeuille, die echter nog allemaal binnen de ge-

conform het toewijzingsbeleid van het Kamerburo. Het

vesting van buitenlandse studenten;

naar beneden aangepast aan de referentiehuur, zodat op

stelde termijnen konden worden geholpen. In 2010 heeft

Kamerburo geeft via haar website studenten inzicht in

Maasvallei in slechts één van de door haar te bemidde-

het aanbod en de kwaliteit van studentenhuisvesting in

len bijzondere doelgroephuurder, de aanbiedingstermijn

Maastricht en omgeving. Via een eenvoudige inschrij-

overschreden. De overige 29 werden binnen de gestelde

vingsprocedure kan iedere student een vrijkomende ka-

termijnen naar een passende woning bemiddeld.

mer verwerven.
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• de Stichting Noach t.b.v. accommodatie voor de opvang van jonge kinderen;
• de Woongroep Maastricht t.b.v. groepswonen voor ouderen;
• de stichting Palet.

langere termijn alsnog een evenwichtige prijs-kwaliteitverhouding wordt bereikt. Bij de jaarlijkse huurverhoging per
1 juli wordt enkel nog een afwijkend beleid gevoerd voor
nieuwbouwwoningen en woningen in herstructureringscomplexen, waarvoor een sloopbesluit is genomen.
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Mutaties

Klanttevredenheid

Alerte bewaking en begeleiding van huurders met een

Het beleid van Maasvallei is erop gericht om bij mutatie

Om ons een beeld te vormen van de kwaliteit van onze pri-

dit niet dan verzoeken wij de huurcommissie alsnog een

huurachterstand voorkomt dat zij in problematische schuld-

de woning zodanig op te knappen dat ze voldoet aan de

maire bedrijfsprocessen worden onze huurders structureel

uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel tot

situaties terechtkomen. Wij doen veel om huurachterstand

kwaliteitsnorm zoals deze gedifferentieerd is vastgelegd

geënquêteerd. Na het sluiten van de huurovereenkomst,

huurverhoging.

te voorkomen. Helaas lukt dat niet altijd. Voor gevallen

in het strategisch voorraadbeheer. Deze normen zijn ont-

het indienen van een reparatieverzoek en het beëindigen

waarin zich huurachterstanden (eventueel in combinatie

leend aan de markt en aan het eigen kwaliteitskader.

van de huurovereenkomst vragen wij onze huurders naar

Bezwaarschriften

Huurachterstand (zie tabel onderaan)

Bezwaarschriften die wij ontvangen, trachten wij in eerste

Maasvallei voert een strikt incassobeleid dat goed werkt.

instantie met de betreffende huurder op te lossen. Lukt

hun mening. De klantenservice verzorgt de after sales ac-

Huurders die weliswaar geen bezwaarschrift indienen te-

met andere schulden) voordoen, is een samenwerkings-

gen de voorgestelde huurverhoging maar waarbij wij con-

overeenkomst gesloten met gemeente Maastricht, de Kre-

Inherent aan de expliciete keuze voor kwaliteit in een ver-

tiviteiten bij niet planmatige onderhoudswerkzaamheden.

stateren dat zij de huurverhoging niet betalen, doen wij

dietbank en andere hulpverleningsinstanties.

ouderend woningbestand is dat in relatief veel woningen

Steekproefsgewijs worden huurders telefonisch benaderd.

nogmaals een huurverhogingvoorstel. Geen van de aan-

In het verslagjaar bedroeg de huurachterstand 0,66% en bleef

mutatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd, vaak met aan-

Wij bevragen de huurders over de termijn waarbinnen de

geschreven huurders heeft van de gelegenheid gebruik

daarmee weer ruim onder het begrote percentage van 1%.

zienlijke kosten. In 2009 stegen de mutatiekosten naar

werkzaamheden zijn uitgevoerd en de kwaliteit van de uit-

een recordhoogte; bijna 2,3 miljoen euro. In meer dan 33

gevoerde werkzaamheden. De uitkomsten van deze after

Ontruimingen

woningen is toen een bedrag hoger dan e 20.000,00 ge-

sales activiteiten worden periodiek teruggekoppeld met

Huurtoeslag (zie tabel onderaan)

Het aantal huurders waarbij een vordering in handen is ge-

ïnvesteerd. In 2010 waren dat er nog 27. De totale muta-

de betreffende leveranciers.

Eind 2010 ontvingen 755 huurders via Maasvallei huurtoe-

steld van de deurwaarder bedroeg in 2010 50. Uiteindelijk

tiekosten bedroegen in 2010 ruim 1,6 miljoen euro, onge-

slag. Het gemiddeld toegekende bedrag aan huurtoeslag

is in 9 gevallen overgegaan tot ontruiming tegenover 11

veer hetzelfde niveau als in 2008. In het verslagjaar waren

De resultaten van de enquêtes tonen aan dat de huurders

via Maasvallei steeg naar e 1759 op jaarbasis.

in 2009. Van die 9 gevallen had er één niet van doen met

er weliswaar minder mutaties in totaliteit, maar wel bedui-

tevreden tot zeer tevreden zijn over de kwaliteit van onze

huurachterstand.

dend meer relatief kostenintensieve gezinswoningen dan

dienstverlening.

gemaakt zich tot de huurcommissie te wenden.

Maasvallei beschikt voor haar huurders over een Huurtoeslag

het jaar ervoor.

Informatie Punt (HIP). Wij geven invulling aan de mogelijk-

Huurprijsopbouw woningbezit

heid van geclusterde betaling (Maasvallei int de huurtoeslag-

In de onderste tabel op deze pagina is af te lezen hoe onze

gelden en verrekent middels huurvermindering).

woningvoorraad is onderverdeeld per huurprijsklasse.

Huurtoeslag
		

2007

2008

2009		
2010

Aantal huurders met HT

966

877

796		 755

Gemiddeld toegekende HT

e 1.583,-

e 1.654,-

e 1.751,-

e 1.759,-

Mutaties		
Huurachterstanden per ultimo

		

		

2007		

2008		

		

Aantal

Aantal

		

204

Achterstand %

Bedrag
e 127.091

201

2009		
Bedrag

e 122.293

2010

Aantal
182

Bedrag
e 109.008

Aantal
215

Bedrag
e 121.023

0,75%		0,72%		0,63%		0,66%

2007

2008

2009

2010

Aantal

549

501

617

547

% van het bezit

14,8

13,8

17,0

14,5

					
Verdeeld naar:
% voor eengezinswoningen

5,5

4,3

4,0

6,6

Aantal woningen/wooneenheden per huurprijsklasse per ultimo 2010

% voor overige

9,9

13,2

17,2

10,3

Type

% voor studenten eenheden

42,4

28,7

34,1

39,2

2007

2008

2009

2010

15,1

11,9

17,9

15,5

e 104.180

e 106.511

e137.625

0,68%

0,70%

0,88%

< e 349 e 349 tot e 442 e 442 tot e 535 e 535 tot e 632 > e 632

Onzelfstandige Studenteneenheden

502

Zelfstandige Studenteneenheden

171

Grondgebonden woningen

138

407

440

64

21

Overige woningen

593

868

85

32

27

Gemiddeld aantal dagen

1404

1275

525

96

48

Totaal bedrag derving

41,9%

38,1%

15,7%

2,9%

1,4%

Totaal
In procenten
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Gegevens leegstand
		

Huurdervingpercentage

e 141.446 		
0,90%
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Leefbaarheid

• Invloed: buurtbewoners hebben invloed op de manier

Voor de corporaties betekent dit dat voldoende woningen

samengebracht. Het nieuwe woonzorgcomplex Hager-

waarop de veiligheid in de buurt wordt gehandhaafd en

beschikbaar worden gesteld en dat een financiële bijdrage

poort in Amby is hét zorgcentrum van de toekomst.

op de doelstellingen wat betreft veiligheid.

wordt geleverd in de kosten van het project Housing

Maasvallei werkt hierin samen met zorginstelling Vivre, die

• Ingrijpen: de verschillende partners in een VBT werken

Accomodations. De coördinerende werkwijze en methodiek

de woningen huurt en de bewoners zorg biedt.

samen met de buurt om de doelstellingen te realiseren.

van Housing Accomodations is inmiddels beschikbaar

De medewerkers leefbaarheid maken deel uit van de di-

• Het krijgen van antwoorden: mensen kunnen informa-

voor instellingen uit de GGZ, Maatschappelijke Opvang,

In Hagerpoort staat een zorgcentrum met dertig ver-

verse wijkteams, die actief zijn in Maastricht. Niet alleen

tie opvragen over oplossingen voor de lange termijn en

Vrouwenopvang en de Verslavingszorg.

pleeghuisbedden. Er zijn vierentwintig zorgwoningen voor

de corporaties, gemeente, politie en Trajekt zijn hierin ver-

feedback krijgen over de genomen maatregelen.

Leefbaarheid is leven in een mooie, groene en veilige
buurt met voldoende voorzieningen waarin bewoners en
instellingen samen werken en voor elkaar klaarstaan.

mensen die nu in Zorgcentrum Amby wonen en met on-

Meldpunt moeilijk plaatsbaren

dersteuning prima zelfstandig kunnen leven. Vivre huurt

Maasvallei participeert in het Meldpunt Moeilijk Plaats-

duizend vierkante meter voor een restaurant met bijbeho-

baren. Dit is een samenwerkingsverband van hulpverle-

rende keuken en ruimte voor dagactiviteiten en zorggere-

Maasvallei is actief op het brede veld van wonen, welzijn

ningsinstellingen en corporaties dat zorg draagt voor de

lateerde diensten. Bij Hagerpoort zijn tenslotte 52 nieuwe

en zorg om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen

woonbegeleiding van mensen die anders vanwege door

aanleunwoningen gerealiseerd.

Naast participatie in het Buurtontwikkelingsplan voor

laten wonen. Hierbij zoeken wij bewust de samenwerking

hun veroorzaakte problemen of overlast, zouden worden

In een tweede fase zullen straks nog een aantal zorg- en/

Mariaberg zijn de medewerkers Leefbaarheid aanwezig

met anderen. Nieuwbouw realiseert Maasvallei zo veel als

ontruimd en daardoor misschien dakloos zouden worden.

of aanleunwoningen worden gerealiseerd.

tijdens de tweejaarlijkse buurtateliersessies. Tijdens deze

mogelijk levensloopbestendig. In de bestaande woning-

De coördinatie van het Meldpunt ligt bij de GGD.

sessies kunnen de buurtplatforms hun aandachtspunten

voorraad realiseert Maasvallei woningaanpassingen en in-

voor de komende jaren onder de aandacht brengen. Ook

dien dit niet haalbaar is wordt met de bewoners gezocht

Zwerfjongeren

Steeds meer huurders hebben behoefte aan aanvullende

bij de aanvraag ‘geld voor de buurten’ zijn de medewer-

naar vervangende woonruimte.

Met de Stichting Zwerfjongeren Limburg is in het verslag-

producten en diensten. De samenleving is dynamisch en

kers actief. Donaties zijn onder meer gedaan aan speeltui-

Maasvallei schenkt niet alleen aandacht aan senioren of

jaar het project voor de huisvesting en ondersteuning van

veelzijdig. Er wordt verwacht dat corporaties hun verant-

nen, buurttuinen en BOC’s.

mensen met een lichamelijke beperking, maar ook aan

zwerfjongeren gecontinueerd. Jaarlijks evalueren wij het

woordelijkheid nemen in de aanpak van sociaal maat-

De medewerkers Leefbaarheid houden voorts strenger

asielzoekers, dak- en thuislozen of mensen met psychoso-

project en beoordelen we of uitbreiding van het project

schappelijke vraagstukken. Maasvallei neemt haar ver-

toezicht op algemene ruimtes zoals bijvoorbeeld fietsen-

ciale problemen of een verslaving.

tot de mogelijkheden behoort. Uit de evaluatie is geble-

antwoordelijkheid onder meer door het aanbieden van

ken dat uitbreiding van het project in de wacht wordt ge-

woongerelateerde producten en diensten op het terrein

plaatst.

van wonen, welzijn en zorg.

tegenwoordigd maar ook vertegenwoordigers van buurtplatforms. Doordat de werkwijze van een wijkteam erop

Wonen en zorg

is gericht om direct resultaat te behalen, zijn de effecten
meteen in de buurt merkbaar.

kelders, op groenonderhoud en op braakliggende terreinen.

Begeleid wonen

Woondiensten: Roos

De vraag naar woonzorgvoorzieningen komt niet alleen

In 2009 heeft Maasvallei besloten per 1 januari 2010 toe te

Project Veilige buurten Maastricht Noordoost

van een grote groep senioren. Ook verstandelijk gehan-

Woon-zorgcomplexen

treden tot Roos. Vooralsnog voor een periode tot en met

In het veilige buurten team (VBT) werken verschillende

dicapten of andere hulpbehoevende groeperingen heb-

Maasvallei bezit een drietal complexen met aanleunwo-

2011. Op basis van een evaluatie zal besloten worden om

partijen zoals wijkagenten, jongerenwerkers, opbouwwer-

ben een toenemend belang bij dit onderwerp. Maasvallei

ningen waarin de zorg door een zorginstelling wordt ver-

na 2011 al dan niet vennoot te blijven.

kers en medewerkers van woningcorporaties samen om

zoekt mee naar oplossingen in dit kader en gaat samen-

strekt. Die woningen worden via deze zorginstellingen ver-

de veiligheid in de buurt te bevorderen. Maasvallei neemt

werkingsverbanden aan met andere instellingen om pro-

huurd aan bewoners die daarvoor geïndiceerd zijn.

hierin deel. Buurtveiligheid is een initiatief van gemeente,

jecten op kleine schaal te ontwikkelen.

politie, Trajekt en woningcorporaties om de woon- en leef-

Roos is een concept dat:
• een logisch verlengstuk is van de werkzaamheden van

In samenwerking met zorginstellingen wordt een concreet

de eigen organisatie, voortvloeiend uit een brede taak-

Housing Accomodations

zorgaanbod (alarmering, maaltijd, activiteiten, zorghulp)

opvatting;

De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) is een

of zorggarantiepakket geboden aan bewoners van com-

Het project Buurtveiligheid maakt het volgende mogelijk:

onderwerp dat om aparte aandacht vraagt. De overlast in

plexen die in de buurt van het centrum liggen. Zowel met

ten en diensten biedt, die wonen prettiger maken;

• Contact: door middel van een vaste contactpersoon

het openbaar leven als gevolg van verslavings- en psychi-

Mosae Zorggroep als de Zorgorganisatie Vivre wordt over-

• de binding verstevigt met de klanten i.c de huurders;

kunnen buurten communiceren met surveillanceteams

atrische problematiek of dak- en thuisloosheid maakt het

leg gevoerd om te komen tot een uitbreiding naar meer-

• lacunes doorbreekt in de markt door deze zelf op te

en andere partners die helpen bij het handhaven van

noodzakelijk dat corporaties afspraken maken met partijen

dere complexen.

de veiligheid in de buurt, zoals gezondheidscentra, wo-

die zorg en begeleiding bieden. In dat kader is in Maas-

ningcorporaties, brandweer, hulpdiensten, jeugdorgani-

tricht een convenant ondertekend ten behoeve van een

Het huidige Zorgcentrum Amby is vervangen door een

saties en de reclassering.

gecoördineerde aanpak.

modern, nieuw complex waar wonen, welzijn en zorg zijn

kwaliteit in buurten te verbeteren.
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• een breed assortiment van woongerelateerde produc-

pakken;
• voert regie in het stoppen van loket-hoppen;
• door krachtenbundeling de efficiency en effectiviteit van
de eigen moederorganisatie bevordert.
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Roos heeft ten doel het leveren van producten en dien-

ondersteuning, wooncursussen en housing accomoda-

sten op het gebied van wonen, welzijn en zorg en het

tion. Tot de zorgdiensten horen zaken als schoonmaak

verrichten van al datgene wat daarmee in verband staat.

woonruimte, boodschappen doen, verpleegkundige

Tot de woondiensten behoren zaken als verhuisservice,

handelingen, training en begeleiding, PGB-aanvraag

klussendienst, buurtbemiddeling. Tot de welzijnsdien-

en bemiddeling. Daarnaast biedt het lidmaatschap van

sten horen zaken als schuldhulpverlening, ondersteu-

Roos een ruim aantal directe kortingen en andere voor-

ning van mantelzorgers, financiële en administratieve

delen.
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Bezit, beheer
en onderhoud
Samenstelling bezit en beheer
				

Aantal in

Aantal in

				

eigendom

Beheer

A. Huurwoningen

Huurprijs in e		

		

Goedkoop

< 357,37

823

-

		

Betaalbaar

357,37 tot 548,18

1.782

4

		

Duur tot huurtoeslaggrens

548,18 tot 647,57

184

2

		

Duur boven huurtoeslaggrens

vanaf 647,53

113

7

		

Totaal huurwoningen		

2.902

13

					
B. Eenheden in verzorgingshuizen
		

68

-

(136 bedden gedeeld door 2 is 68)			

C. Overige wooneenheden (onzelfstandig)

379

131

		 Standplaatsen		

17

-

		 Woonwagens		

1

-

					
		

Totaal woongelegenheden		

3.367

144

					
D. Niet woongelegenheden		
		 Garages		

Opening
De eerste steen, het hoogste punt, de opening, meer dan ooit
te voren kwamen wethouders naar projecten van Maasvallei
om een mijlpaal te vieren. Tegen de stroom van crisis in weet
Maasvallei in 2010 door goed ondernemerschap haar ambitieuze
doelen in (maatschappelijk) vastgoed te realiseren.
34
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112

6

		

Bedrijfsruimten / winkels		

11

-

		

Overig bezit		

137

-

		

Maatschappelijk vastgoed		

					
		

Totaal niet woongelegenheden		

260

6

					
		

Bestuurder van VVE’s		

-

318

					
		

Totaal verhuureenheden		

3.627

468
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Voorraadbeleid en onderhoud

Een aantal huurwoningen wordt te koop aangeboden.

derhoud en mutatieonderhoud. In alle typen onderhoud

maatschappelijk iets te kunnen betekenen. Om te kunnen

De bewoners zijn hierover in de loop van het jaar geïnfor-

worden verbeteringen meegenomen. Verbeteringen heb-

investeren in nieuwbouw en herstructurering zijn wij voor

Voorraadbeleid

meerd. Indien ze willen blijven huren kan dat. Maasvallei

ben geen huurverhoging tot gevolg. Wel streven wij naar

een belangrijk deel afhankelijk van verkoopopbrengsten.

Maasvallei heeft in 2005 een strategisch voorraadbeleids-

blijft dan het regulier onderhoud verzorgen. De woning

een waardevermeerdering van het vastgoed bij onze on-

Nog steeds doen zich kansen voor om anticyclisch te in-

plan opgesteld, waarin haar plannen voor de toekomst (tot

wordt dan pas verkocht als de huurder uit eigen wil ver-

derhoudswerkzaamheden. In 2010 is slechts een beperkt

vesteren en dat willen wij ook. Op basis van ons verruimd

2015) zijn uitgestippeld. De aandacht voor onze woning-

huist.

aantal grootschalige verbeterplannen in de planning op-

verkoopbeleid genereren wij door verkoop middelen om

genomen. De lopende planmatige onderhoudsprojecten

nieuwe activiteiten te ontplooien en stellen wij klanten in

uit voorgaande jaren zijn afgemaakt.

staat vastgoed te kopen.

voorraad heeft een impuls gekregen door de extra financiële druk die de rijksoverheid op de corporaties legt, de

Huurwoningen die in de toekomst niet meer zijn te reno-

demografische ontwikkelingen in ons werkgebied en de

veren of waarvoor in de toekomst leegstand dreigt, zijn

economische crisis met de gevolgen daarvan voor de wo-

genomineerd voor sloop of het in stand houden zonder

Overzicht kosten klachten- en mutatieonderhoud

Maasvallei wil met de verkoop van huurwoningen een

ningmarkt.

investeringen. Omdat het niet mogelijk is voor alle wo-

Het totaalbedrag voor planmatig onderhoud in 2010 was

volkshuisvestelijke bijdrage leveren. Motieven die hierbij

Beslissingen over de toekomst van ons woningbezit moe-

ningen tegelijk een plan van aanpak te maken is gekozen

begroot op e 3,1 miljoen. De werkelijke kosten voor ge-

een rol spelen zijn:

ten in versneld tempo worden heroverwogen. In 2010

voor dit onderscheid. Uitgangspunt bij sloop is een ter-

pland onderhoud kwamen in 2010 uit op e 1,9 miljoen.

• inspelen op een marktvraag onder lagere inkomens;

heeft Maasvallei zich opnieuw over vragen gebogen als;

mijn van maximaal drie jaar. Bij in stand houden is sprake

Voor klachtenonderhoud is in 2010 een bedrag begroot

• vergroten keuzevrijheid lagere inkomens;

wat voor een voorraad willen we, wat moeten we realise-

van een termijn van 10 jaar.

van e 0,9 De werkelijke kosten hebben e 1,2 miljoen be-

• verbreden productaanbod;

dragen. Voor mutatieonderhoud van het woningbezit is in

• het bestand aan huurwoningen beter laten aansluiten

ren of juist afstoten, moeten we investeren in nieuwbouw
of juist renoveren?

WoW-model

2010 een bedrag begroot van e 0,3 miljoen. In 2010 is aan

Besluitvorming omtrent de voorraad vindt vaak plaats aan

mutatieonderhoud e 1,7 miljoen uitgegeven.

op de toekomstige vraag op de woningmarkt;
• vergroten van de diversiteit in buurten;

Maasvallei heeft haar woningen geïnventariseerd. Ge-

de hand van discussies met interne en externe betrok-

toetst zijn de bouw- en woontechnische kwaliteit van de

kenen. Vaak worden geen expliciete normen gehanteerd

Van de totale onderhoudsuitgaven is e 0,2 ten laste van

woningen, de verhuurbaarheid, de prijs/kwaliteit verhou-

voor het beoordelen van de huidige en gewenste kwaliteit

derden gebracht en komt e 1,6 voor rekening van verbe-

Bij verkoop hanteert Maasvalleieen aantal criteria. Maasval-

ding en de omgevingskwaliteit. Ook is gekeken naar de

van de woningen. Omdat wij grote waarde hechten aan

teringen, die in de woningen zijn doorgevoerd. Deze uit-

lei staat garant voor haar aandeel in de benodigde ijzeren

marktpotentie en het verhuurperspectief. Aan de hand van

het hanteren van expliciete normen en transparantie in de

gaven komen niet ten laste van de onderhoudsbegroting

voorraad. De gevolgen van de verkoopplannen worden

de aandachtspunten is gekeken hoe de voorraad wonin-

besluitvorming hebben wij samen met acht woningcorpo-

maar worden geactiveerd.

getoetst aan de noodzakelijk geachte omvang van de ge-

gen er voor staat en is bepaald in hoeverre een woning

raties een bijdrage geleverd aan het door ICP en SEV ont-

geschikt is om op langere termijn het wooncomfort te bie-

wikkelde ‘Woning op Waardemodel’ (WoW model).

• genereren financiële middelen en versnellen kasstromen.

wenste ijzeren voorraad. Woningen die de komende jaren

Verkoop bezit

den dat van Maasvallei verwacht mag worden. Uiteraard is

uit de markt vallen (bv portieketageflats zonder lift in stadsrandmilieus en buitenwijken) worden niet verkocht. Ook

Het WoW model geeft inzicht in de kwaliteit van de wo-

Maasvallei heeft een aantal jaren geleden haar verkoop-

woningen in complexen/gebieden waar de komende jaren

ningvoorraad in een wijk. De resultaten kunnen worden

beleid vastgesteld. De huidige woningmarkt, het rijksbe-

omvangrijke herstructureringsopgaven zijn te verwachten,

De meeste huurwoningen staan er goed bij. Hier zijn geen

ingezet voor ondersteuning van de besluitvorming voor

leid dat een toenemende druk op onze exploitatie legt,

worden niet verkocht. Dit geldt ook voor woningen op stra-

verbetermaatregelen nodig. Van deze woningen is wel

de toekomst van de woningvoorraad in die wijk. Het WoW

de economische crisis en de demografische veranderin-

tegische locaties. Deze zijn uitgesloten van verkoop.

bekend dat aanvullende energiebesparende maatregelen

model geeft inzicht in verschillende kwaliteitsaspecten

gen (een snelle vergrijzing, minder jongeren, kleinere huis-

noodzakelijk zijn om aan de maatstaven van Maasvallei

(functioneel, courant, financieel, etc.) van de woningvoor-

houdens en uiteindelijk krimp) vroegen om een herover-

Woningen voor specifieke doelgroepen van beleid en mo-

voor de toekomst te voldoen. De strategie voor deze wo-

raad, objectiveert de kwaliteitsbeoordeling van de wo-

weging van het terughoudende verkoopbeleid. Maar ook

numenten worden in beginsel van verkoop uitgesloten.

ningen is doorexploiteren. De keuze voor doorexploiteren

ningvoorraad en laat de beoordeling een prominentere

de klanten vragen om verbeteringen en meer diversiteit in

Dit impliceert dat woningen voor ouderen, voor gehandi-

laat onverlet dat voor specifieke woningen/complexen

rol spelen in de besluitvorming.

het aanbod. Maasvallei komt hieraan tegemoet. Maasval-

capten aangepaste woningen en studentenwoningen niet

lei verjongt haar bezit door sloop, verbetering, verkoop en

voor verkoop in aanmerking komen.

de relatie met de huurprijs van belang.

nog aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Denk aan
huurprijswijziging, wijzigen doelgroep, leveren aanvullen-

Beheer en onderhoud

aankoop. De huisvesting van starters, senioren en mensen

de diensten, sociaal beheer en marketingactiviteiten.

De meerjarenplanning onderhoud is opgezet op basis van

met een krappe beurs en de bijdrage aan het vernieuwen

In 2010 zijn 24 woningen en twee commerciële ruimten

Een aantal woningen voldoet niet aan de maatstaven voor

het strategisch voorraadbeleid en de periodieke inspecties

van buurten blijft de opdracht voor Maasvallei als maat-

verkocht voor een totaalbedrag van e 4,6 miljoen. Met de

de toekomst maar is redelijkerwijs wel geschikt te maken.

van het bezit. In de meerjarenplanning is een onderver-

schappelijk ondernemer. Als maatschappelijk onderne-

verkoop van het onroerend goed is een verkoopresultaat

Zij komen in aanmerking voor verbetermaatregelen.

deling gemaakt naar planmatig onderhoud, klachtenon-

mer moet je echter ook bedrijfseconomisch overleven om

gerealiseerd van e 1,5 miljoen.
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Toekomstig bezit

68 Woningen Blauwe Veste, Maastricht
Op de grondvesten van de voormalige meubelfabriek van

Projecten

Artifort en bierbrouwerij De Zwarte Ruiter worden 68 ap-

Maasvallei is zeer actief op het gebied van acquisitie. In

partementen, 2.300 vierkante meter bedrijfsruimten en

2010 zijn diverse projecten op hun haalbaarheid onder-

120 parkeerplaatsen gerealiseerd door Maasvallei. De

zocht. Dit heeft in 2010 geleid tot concrete biedingen.

voormalige Artifortfabriek belooft een uniek woon- en

Maasvallei wordt ook regelmatig benaderd door commer-

werkcomplex te worden. De projectontwikkeling, realisatie

ciële ontwikkelaars die ten gevolge van de economische

en verhuur zijn geheel in handen van Maasvallei. Er wor-

crisis moeite hebben met de afzet van hun projecten. Dit

den 68 appartementen gebouwd met een woonoppervlak

leidt tot onderhandelingen die met regelmaat met succes

variërend van 68 vierkante meter tot 180 vierkante meter.

worden afgerond. Maasvallei heeft verschillende projec-

De bedrijfsruimten zijn gesitueerd in de keldergewelven.

ten overgenomen. De eerste opleveringen van eerder

Geplande oplevering: einde 2011

aangekochte projecten hebben in 2010 plaats gevonden.
Van een aantal is de bouw in 2010 gestart en worden de

11 Appartementen Fatimaveste, Beek

opleveringen in 2011 en 2012 verwacht.

Op de plaats van de voormalige Fatimaschool in het cen-

Nieuwbouw in uitvoering

Hagerpoort Amby, Maastricht

De Blauwe Veste, Maastricht

Nieuwbouw opgeleverd

berging. Vanuit haar maatschappelijke missie heeft Maasvallei ervoor gekozen deze attractieve nieuwbouwwijk ook

trum van Beek bouwt Maasvallei 11 nieuwe appartemen-

12 Seniorenappartement Westrand Amby, Maastricht

toegankelijk te maken voor starters en jonge gezinnen.

ten. Alle appartement beschikken over twee slaapkamers

Aan de Westrand in Amby heeft Maasvallei twaalf senio-

De woningen zijn eind 2010 opgeleverd.

en een aanzienlijke leefruimte.

renappartementen gerealiseerd. De nieuwbouw staat op

Het nieuwbouwcomplex ligt op de hoek Sint Martinus-

dezelfde plek als waar de voormalig stadsarchitect Frans

9 Luxe koopappartementen Gulpener Staete, Gulpen

straat/Stegen achter de kerk in Beek; een markante plek

Dingemans kort na WO II een typische dorpse galerijflat

Onder de naam Gulpener Staete aan de Dorpsstraat in

in een mooie rustige omgeving en op loopafstand van het

ontwierp als entree naar de wijk. Omdat de flat niet meer

hartje Gulpen heeft Maasvallei een fraai complex met luxe

centrum met winkels en alle voorzieningen. De woningen

voldeed aan de huidige wooneisen werd deze gesloopt en

appartementen gebouwd, verdeeld over 3 etages, die be-

zijn levensloopbestendig, hebben een hoog afwerkingsni-

vervangen door een complex in dezelfde bouwstijl.

reikbaar zijn via een lift en een trappenhuis met open vide.

veau en een redelijke huurprijs.

De naam van het complex ‘mes Amis’ geeft uitdrukking

Bij de appartementen behoort een parkeerplaats en een

Geplande oplevering: april 2011

aan de gemoedelijke en gezellige sfeer van het kleinscha-

buitenberging.

lige Amby. De woningen zijn in eerste instantie voor be-

De appartementen zijn opgeleverd in december 2010.

52 Appartementen Hagerpoort Amby (fase 1), Maastricht
Maasvallei heeft in Amby het nieuwe woonzorgcomplex

19 Vrije sector appartementen Remise, Gulpen

woners van 55 jaar en ouder uit deze wijk.

Hagerpoort speciaal voor senioren gebouwd. Samen

Op de locatie van de oude busremise in Gulpen is Maasval-

De woningen zijn in november 2010 opgeleverd.

Nieuwbouw in ontwikkeling

met zorginstelling Vivre worden 52 huurappartementen,

lei gestart met de bouw van 19 vrije sector appartementen.

30 verpleegeenheden, 24 zorgwoningen en 1000 m

De oplevering wordt verwacht medio 2011.

15 Riante gezinswoningen in Demerthof Heer, Maastricht

8 Woningen in Demerthof Heer (fase 2), Maastricht

Aan Demertstraat en de Langwaterstraat heeft Maasvallei

Tussen de Demertstraat en de Langwaterstraat in Heer

12 Appartementen Achter De Beek

15 ruime vrije sector gezinswoningen gebouwd.

worden 8 extra woningen gebouwd. Het betreft de twee-

In Beek is Maasvallei bezig met de voorbereidingen voor

Deze zijn in juli 2010 opgeleverd.

de en laatste fase van het project Demerthofje.

2

zorgverwante diensten en activiteiten aangeboden.
Oplevering is maart 2011.

Om welk type woning het gaat en wanneer met de bouw

23 Huurappartementen en 11 grondgebonden woningen

de bouw van 12 appartementen. De vergunningsproce-

Centrumplan Amby (fase 2), Maastricht

dure is opgestart. De bouw is gestart.

28 Gezinswoningen Nieuw Poelveld, Eijsden

Tussen de Cramer van Brienenstraat, Ambyerstraat en Se-

Verwachte oplevering eind 2011.

In de Eijsdense nieuwbouwwijk Nieuw Poelveld heeft

verenplein wordt een supermarkt voor Amby gerealiseerd

wordt gestart is nog niet bekend.

Maasvallei 28 huurwoningen gerealiseerd. De gezins-

Woningbouwprogramma Hagerpoort Amby (fase 2),

met daarboven 23 seniorenwoningen. In dit project Ambi-

59 Appartementen Belvédère Lindenkruis, Maastricht

woningen voor starters en jonge gezinnen staan in een

Maastricht

ance, is in het binnengebied, een woonplein voorzien met

Op de locatie Belvédère Lindenkruis Maastricht is Maasvallei

aantrekkelijke woonomgeving, hebben een hoog afwer-

In overleg met Vivre wordt een behoeftegericht bouwplan

11 grondgebonden stadswoningen. Onder dit complex

gestart met de bouw van 59 appartementen, 55 parkeer-

kingsniveau en een aantrekkelijke huurprijs. Het gaat om

ontwikkelt voor fase 2 Hagerpoort.

komen 80 ondergrondse parkeerplaatsen.

plaatsen en 100 m commerciële ruimte

28 geschakelde huizen verdeeld in vier blokken. Iedere

Wanneer het plan gereed is en er wordt gestart met de

Geplande oplevering: voorjaar 2011

De oplevering gepland begin 2012.

woning heeft een eigen voor- en achtertuin met houten

bouw is nog niet bekend.
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213 Woningen Trichterveld, Maastricht

Bij de afwegingen worden de aangeboden locaties met

In overleg met de Gemeente Maastricht, de BOC Trich-

zorg beoordeeld. Een van de uitgangspunten is dat de

terveld en de Huurdersvereniging Woonvallei is besloten

aangeboden projecten in het werkgebied van Maasvallei

het plan van aanpak met betrekking tot de vernieuwing

moeten liggen.

van Trichterveld op een aantal punten te wijzigen. De 213
bestaande woningen worden in grotere bouwfases ver-

Bij de aankoop van projecten kan vaak geen invloed wor-

vangen, dat wil zeggen met 10 à 15 woningen in plaats

den uitgeoefend op de architectenselectie. Daarom be-

van per woning. Er is gekozen af te zien van prefab wo-

oordeelt Maasvallei de aangeboden projecten onder meer

ningen maar te kiezen voor traditionele bouw. De nieuwe

op hun flexibiliteit. Waar nodig worden plannen aange-

woningen zijn ruimer en voldoen nog beter aan de techni-

past aan de door Maasvallei gewenste kwaliteitsnormen.

sche en energetische eisen van deze tijd. Uiteraard zijn de

Remise, Gulpen

36 Woningen Heugemerstraat Heugem, Maastricht

Bijzondere nieuwbouwprojecten

Aan de Heugemerstraat in Heugem worden 18 senioren-

aangepaste plannen volledig afgestemd op het behouden

Elk project moet binnen de uitgangspunten van de rende-

van de identiteit en beeldkwaliteit van de huidige buurt.

mentseisen van Maasvallei vallen. Afhankelijk van het soort

Uiteindelijk worden er 206 nieuwe bungalows gebouwd

vastgoed worden verschillende rendementseisen gesteld.

die groter zijn dan de huidige types. Burgemeester en

Twee maal per jaar actualiseren wij deze rendementseisen.

wethouders hebben de plannen goedgekeurd.
In juli 2010 is een start gemaakt met het vervangen van 11

Bij de selectie van aannemers worden twee aanbeste-

woningen, waarvan 7 koopwoningen.

dingsvormen gehanteerd: aanbesteden of in bouwteam

appartementen en 18 groepswoningen voor begeleid

10 Huurappartementen Villa Keizerskroon Severenstraat

wonen ontwikkelt.

Amby, Maastricht

De bouw start medio 2012. Oplevering medio 2013.

Samen met Stichting VillaKeizersKroon is een complex

Kwaliteit

ontwikkelt met 10 zelfstandige appartementen voor men-

Het leveren van kwaliteit is voor Maasvallei van groot be-

20 Seniorenappartementen Akersteenweg Heer, Maastricht

sen met geheugenproblemen of dementie.

lang, zowel bij transformeren van het eigen bezit als bij

Tijdens de bouw worden periodiek controles uitgevoerd

In Heer realiseert Maasvallei 20 seniorenappartementen

De woningen worden 24 uur per dag voorzien van service

het bouwen op nieuwe locaties. Kwaliteit wordt benaderd

door de projectleiders. Bij deze controles wordt gekeken

boven 2000 m commerciële ruimten en een parkeerga-

van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening.

vanuit verschillende invalshoeken.

naar de kwalitatieve uitvoering van de projecten. In de

rage. De appartementen maken deel uit van het uitbrei-

De appartementen hebben een woonoppervlak van 42

Bij elk project wordt de vraag gesteld voor wie gebouwd

laatste fase van de bouw wordt samen met de toekomsti-

dingsplan van winkelcentrum ‘De Leim’.

m . In het gebouw zijn verder een lounge- en leefkeuken,

wordt en aan welke kwaliteitseisen de woningen dan moe-

ge bewoners invulling gegeven aan hun persoonlijke wen-

De bouw start medio 2012 en de oplevering is naar ver-

therapievoorzieningen en een logeerappartement.

ten voldoen? Om deze vraag te beantwoorden gebruikt

sen. Maasvallei biedt de eerste huurders de mogelijkheid

wachting eind 2013.

De appartementen zijn opgeleverd in april 2010.

Maasvallei haar eigen expertise en hanteert ze haar kwa-

zelf het afwerkniveau te bepalen. Uiteraard geldt dat de

liteitslabels. Deze labels maken deel uit van strategisch

keuze van de bewoner geen nadelige invloed mag heb-

2

2

werken. Beide vormen zijn in 2010 toegepast. De aannemers worden vóór uitnodiging (financieel) doorgelicht.

8 Appartementen Wesselderstraat, Gulpen

2 Woningen Begijnenstraat, Maastricht

voorraadbeleid. Periodiek worden de gehanteerde nor-

ben op zowel het toekomstig onderhoud van de woning

Maasvallei realiseert in hartje Gulpen 8 huurappartemen-

Voor 2 monumentale woningen aan de Begijnenstraat in

men getoetst aan de meest actuele woonwensen.

als de verhuurbaarheid in de toekomst.

ten.Het complex bestaat grotendeels uit twee bouwlagen

Maastricht wordt een ingrijpend verbouwingsplan uitge-

en voor een klein deel uit drie lagen. De bouw is gestart.

werkt. Na deze duurzaamheidverbetering worden de mo-

De oplevering is naar verwachting december 2012

numenten aangeboden in een hoger prijssegment.

Woningen dorpskern Itteren

5 Woningen Oombosch (fase 2)

In overleg met de Gemeente Maastricht is de planvoorbe-

Het complex Oombosch wordt uitgebreid met vijf wonin-

reiding beëindigd. Het verworven onroerend goed wordt

gen. Deze uitbreiding volgt op het succesvolle kleinscha-

te koop aangeboden.

lige project Oombosch voor woonwagenbewoners, bestaande uit 4 woningen en 3 standplaatsen voor bewoners
afkomstig van de locatie Vinkenslag.
De start van de bouw is nog niet bekend.
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Open ruimte
In 2010 is Maasvallei tijdelijk verhuisd. In het kantoor aan de
Severenstraat werden muurtjes en muren afgebroken. Daarmee
creëert Maasvallei ook intern meer openheid. Het nieuwe kantoor
wordt gekenmerkt door transparantie met glas. Daar zit meer
achter.
42
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Organisatie
en personeel

Personeelsbestand ultimo 2010
Afdeling
Directie :

* directeur

1

* managementassistente

2 ( parttime )

* manager

1

* huishoudelijke zaken en archief

2 ( waarvan 1 parttime )

* kwaliteit

1

* VvE beheer

1 ( parttime )

Strategie en beleid

* manager

1

Wonen

* manager

1

Algemene zaken :

		

Organogram

Financiën
		
Raad van
Commissarissen

Ondernemingsraad

Directeur

Vastgoed

HV Woonvallei

Klachtencommissie

Aantal

* 3 rayonteams en ondersteuning

10 ( waarvan 3 parttime )

* klantenservice

4 ( waarvan 3 parttime )

* wijkbeheer

8 ( waarvan 3 parttime )

* manager

1

* bedrijfsadministratie en sub-administraties

6

* manager

1

* projecten en planmatig beheer

7 ( waarvan 1 parttime)

* bedrijfsbureau

1

Totaal

( waarvan 3 parttime )

48

Leeftijdsopbouw personeel per 31 december 2010
Afdeling Strategie
en Beleid

Leeftijd

Managementassistentie

Algemene
Zaken

Afdeling
Vastgoed

Afdeling
Financiën

Afdeling Wonen

Projecten en
planmatig beheer

Planning & Control
Treasury & Verslagl.

Rayonteams
A, B en C

Bedrijfsbureau

Automatisering
en Adm. diensten
derden

Administraties
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Aantal medewerkers

In procenten

< 25 jaar

1

2

25-35 jaar

9

18

35-45 jaar

7

15

45-55 jaar

24

50

55-65 jaar

7

15

48

100

Totaal

Klantenservice

Convenant leerlingbouwplaatsen
Ondersteuning

uitvoering te geven aan het realiseren van zoveel mogelik
leerwerkplaatsen en de instroom en het vakmanschap te

Wijkbeheer

In het verslagjaar heeft Maasvallei het convenant ‘Wer-

behouden en te bevorderen. De arbeidsparticipatie van

ken aan vakmanschap’ ondertekend. Doel van het con-

de doelgroep wordt bevorderd door het aanbieden van

venann is om door samenwerking van betrokken partijen

leerwerkplaatsen en werkervaringsplaatsen.
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ICT en Managementinformatiesysteem

HRM-ontwikkelingen 2010

Ondernemingsraad

Digitaliseren archief

De ondernemingsraad (OR) heeft over 2010 geen apart

De laatste tijd is de tendens dat er op steeds rationelere

In 2010 is begonnen met het implementeren van een

jaarverslag uitgebracht. In dit jaarverslag kunnen geïnte-

wijze gekeken wordt naar informatie technologieën.

In het verslagjaar heeft Maasvallei haar primaire proces-

nieuwe functionerings-, beoordelings- en beloningssyste-

resseerden lezen hoe de samenstelling van de OR was in

Organisaties hebben behoefte aan oplossingen die hen

sen opnieuw beschreven. Minimaal 1 maal per jaar worden

matiek. Het uitgangspunt daarbij is het realiseren van het

2010, de frequentie van overleg van de OR, besproken

direct ondersteunen bij het behalen van hun organisatie-

deze processen geëvalueerd en waar nodig aangepast of

ondernemingsplan, met de daaruit voortvloeiende afde-

onderwerpen tussen OR en directeur-bestuurder.

doelstellingen. Het gaat hierbij om oplossingen die direc-

verbeterd. Verder is in 2010 ook een groot aantal onder-

lings- en/of jaarplannen. Centraal staat resultaatgericht-

steunende processen beschreven.

heid en individuele ontwikkeling.

te kostenbesparingen realiseren en/of de dienstverlening

Samenstelling van per ultimo 2010
Voorzitter

• de heer R. Starren

optimaliseren.

Maasvallei is begonnen met de voorbereiding voor een

ARBO

Secretaris

• mevrouw A. Stassen-Hausoul

Opgeslagen documenten en dossiers leggen beslag op

uitgebreide risico-analyse. In de applicatie die wordt ge-

Een samenwerkingsovereenkomst met de ARBOunie is

Leden

• de heren L. Smeets, R. Drissen

veel en dure vierkante meters. De beheersbaarheid, be-

bruikt voor de procesbeschrijvingen is hiertoe een ad-

getekend inzake ongewenste omgangsvormen. Daarover

ditionele licentie geactiveerd. Dit is een logische keuze

is voorlichting gegeven aan het personeel. Vanuit de

omdat processen en risicomanagement nauw met elkaar

ARBOunie is een vertrouwenspersoon aangesteld.

In het verslagjaar zijn verkiezingen uitgeschreven voor een

slaan worden veel problemen permanent opgelost. Naast

verbonden zijn. In de loop van 2011 worden beide projec-

De ARBOunie heeft een Preventief Medisch Onderzoek

nieuwe OR. Na hun verkiezing hebben de leden van de

de ruimtewinst die het oplevert en het voldoen aan eisen

ten afgerond.

uitgevoerd bij alle personeelsleden.

OR een driedaagse cursus gevolgd om zich goed voor te

van digitale duurzaamheid, is digitale informatie efficiënt

In 2010 is een BHV team samengesteld. Het stappenplan

bereiden op het OR-werk. De cursus heeft tot doel gehad

te managen en vormt het de basis voor kennismanage-

Tevens vernieuwt Maasvallei haar managementinformatie-

BHV is conform het voorstel ARBOunie in gang gezet.

een duidelijk inzicht te krijgen in de positie, functie en ta-

ment binnen de organisatie. In het verslajaar zijn wij ge-

systeem. Met het vernieuwde systeem beschikt Maasvallei

7 medewerkers hebben in het verslagjaar de herhalings-

ken van de OR. Tevens hebben de OR-leden uitgebreid

start met het converteren van onze analoge documenten

over een integraal stuurinstrument dat de informatiebe-

training AED met succes gevolgd.

kennis kunnen nemen van de actuele ontwikkelingen bij

naar een digitaal formaat.

is verre van ideaal. Door alle documenten digitaal op te

Arbobeleid en ziekteverzuim

catietechnieken.

PR en communicatie
Op het gebied van PR en communicatie hebben in 2010

voortraject dateert van midden 2010 en in mei 2011 is het
project van start gegaan. In de eerste fase wordt het stra-

Ziekteverzuim

tegisch kader bepaald op basis van de missie en visie. De

T/m 4e kw.

tweede fase gaat over het uitwerken van de strategiekaart.

Aantal ziekmeldingen

Deze geeft aan hoe we van de missie en visie naar de con-

Totaal aantal ziektedagen

crete acties gaan.

veiliging en toegankelijkheid van dergelijke documenten

corporaties, de nieuwe CAO woondiensten en communi-

hoefte van alle gebruikers dekt. Daartoe is in 2010 besloten tot inrichting van de balanced score card (BSC). Het

			 en P. Welters

2010

2009

2008

66

71

56

645

540

403

		
Gem. aantal ziekmeldingen 1,35

1,56

1,16

ICT

per medewerker		

In 2010 is de website verder verfijnd, aangevuld en inhou-

Gem. aantal ziektedagen

delijk up to date gebracht. In de loop van 2011 wordt be-

per medewerker

gonnen de site interactief te maken, met een portal voor

Ziektepercentage

5,93

3,26

4,87

klanten en leveranciers.

Ziektepercentage excl.

5,93

3,26

4.84

13,17

17,76

11,65

De OR en de directeur hebben in 2010 vijf keer vergaderd.

de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden:

De belangrijkste onderwerpen van overleg waren:

• Vanaf 4e kwartaal externe ondersteuning communicatie-

• de financiële positie van Maasvallei

specialist t.b.v het uitwerken van een operationele

• de verbouwing kantoor;

communicatiestructuur en het bewaken van communi-

• activiteiten HRM

catieprocessen, alsmede webbeheer en implementeren

• het beloningsbeleid;

intranet.

• het aanstellen van een vertrouwenspersoon;

• Invoering nieuwe huisstijl 1-1-2010 (zie pagina 48).

• het uitvoeren van een preventief medisch onderzoek;

• Ontwikkeling van intranet.

• de bedrijfshulpverlening;
• de presentatie van de nieuwe OR en de wijze waarop zij
zich in de toekomst willen profileren;

zwangerschapsverlof
In het vierde kwartaal van 2010 is het project intranet ge-

Verhuizing Maasvallei naar Pierre de Cobertinweg

start. De site is gebouwd en getest en technisch in orde

Vanwege de verbouwing van het huidige pand aan de

bevonden. De content wordt ingevoerd. Medio 2011

Severenstraat is Maasvallei vanaf december 2010 tijdelijk

wordt het intranet opgeleverd. Het intranet moet zorgen

gehuisvest aan de Pierre de Cobertinweg. De verhuizing

voor betere toegang tot belangrijke informatie voor alle

naar de tijdelijke locatie is prima verlopen.

werknemers.

46

2010 | Jaarverslag Maasvallei

2010 | Jaarverslag Maasvallei

47

Kwaliteitsbewaking

Op basis van de voldoende resultaten is het label opnieuw
gecontinueerd.

KWH – huurlabel
Sinds jaren stelt Maasvallei zich ten doel om de kwaliteit

KOMO procescertificaat voor

van de dienstverlening op een hoog niveau te houden.

studentenwooneenheden

Maasvallei heeft zich daartoe verbonden aan het KWH-

Aan de hand van strenge beoordelingscriteria op het ge-

huurlabel. Aan de hand van strenge leveringsvoorwaar-

bied van bedrijfsvoering, beheer, vereisten aan het pand,

den en normen toetst het KWH jaarlijks de kwaliteit van

alsmede ten aanzien van de kwaliteitszorg, heeft Maasval-

de geleverde prestaties. De te leveren prestaties worden

lei voor haar onzelfstandige woongebouwen een KOMO

benoemd in een aantal labelonderdelen, waarvoor elk la-

procescertificaat in huis.

belonderdeel een score van minimaal 7 ( behalve voor het

Elke twee jaar doet het SKW een onderzoek ten behoeve

labelonderdeel klachten afhandelen gold een minimale

van voortzetting van het certificaat. In 2010 is naar aan-

score van 6,5 ) behaald dient te worden om het KWH-label

leiding van zo’n herhalingsonderzoek opnieuw voor 15

te kunnen behouden.

panden van Maasvallei een certificaat uitgereikt. Het cer-

In 2010 heeft er een toets plaatsgehad ten behoeve van

tificaat geeft de garantie dat met name aan de eisen op

vier labelonderdelen.

het gebied van de veiligheid, het gebruik van de gemeen-

In 2010 waren dat de labels ‘Coporatie bellen’ (score 7,9),

schappelijke ruimtes, op de grootte van de privé-ruimtes,

‘Woning onderhouden’ (score 7,2), ‘Klachten afhandelen’

bij 21 panden met studentenwoningen wordt voldaan.

(score 6,7), ‘Woning verlaten’ (score 8,7). De totaalscore

De certificaten die hangen in de hal van de betreffende

kwam gemiddeld uit op een 7,8. Met dat cijfer scoort

studentencomplexen zijn het bewijs van hoge kwaliteit in

Maasvallei iets beter dan landelijk gemiddeld.

beheer en veiligheid.

Verslag van de
Raad van
Commissarissen

Nieuw logo meer dan een nieuw gezicht
Een fris logo, een vooruitstrevende huisstijl, ze illustreren een ambitie: Maasvallei brengt wonen tot leven.
Respectvol en sociaal vernieuwen met aandacht voor mensen, wonen en woonomgevingen.
Dat is waar Maasvallei voor staat. En dat is onder meer tot uiting gebracht in het logo.
Een beeldmerk waarin kernwaarden als dynamiek, transparantie en participatie tot de verbeelding spreken.
Het logo is in januari 2010 geïntroduceerd en heeft Maasvallei de daad bij het logo gevoegd.
Het antwoord is ‘ja’. Onder meer op gebied van vastgoed, leefbaarheid en participatie heeft Maasvallei
stappen gezet, zoals ook elders in dit verslag is te lezen. “De stakeholders zijn unaniem van mening dat zich in
de afgelopen jaren een positieve verandering heeft voorgedaan. Maasvallei heeft een meer proactieve houding aangenomen en richt zich meer naar buiten”, zo staat in het visitatierapport over het kwh participatielabel.
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Open dag
Een blik achter de schermen, een kijkje in de keuken van Maasvallei.
Veel mensen zijn benieuwd naar het vernieuwde kantoor. Die open dag
komt er. Maar open zijn we 365 dagen per jaar. In ons doen en laten, via
onze website en tijdens kantooruren; voor bewoners, stakeholders en
specifiek ook voor de Raad van Commissarissen, als toezichthouder op
het bestuur en de algemene gang van zaken bij Maasvallei.

Verslag van
de Raad van
Commissarissen

De Governance structuur

Taak en werkwijze

De Raad van Commissarissen (hierna de RvC) houdt toe-

De RvC houdt toezicht op het bestuur en de algemene

zicht op het functioneren van het bestuur en op de alge-

gang van zaken bij Maasvallei en de met haar verbonden

mene gang van zaken binnen de stichting en de met haar

rechtspersonen. De RvC houdt onder andere toezicht op:

verbonden onderneming en staat het bestuur met raad ter

• realisatie van de doelstellingen van Maasvallei;

zijde. De Governancecode Woningcorporaties is voor de

• realiseren van de volkshuisvestelijke opgaven;

RvC uitgangspunt voor haar functioneren. De RvC werkt

• strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten van

conform het reglement-gedragscode Raad van Commissarissen. De RvC vervult de werkgeversrol tegenover het
bestuur van Maasvallei.

Maasvallei;
• opzet en werking van de interne risicobeheersing- en
controlesystemen;
• kwaliteitsbeleid;

Op onze website www.maasvallei.nl zijn de documenten

• kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;

met betrekking tot de Governance structuur gepubli-

• proces financiële verslaggeving;

ceerd. Deze documenten zijn eveneens beschikbaar in

• naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

boekvorm.

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
de RvC zijn in artikel 16 van de statuten van Maasvallei
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In dit jaarverslag legt de RvC publiekelijk verantwoording

omschreven. De RvC heeft voor haar eigen functioneren

af over de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de

en dat van het bestuur reglementen opgesteld en handelt

uitvoering van haar taken en bevoegdheden in 2010.

daar ook naar.
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De reglementen zijn in overeenstemming met de Gover-

Profielschets RvC

Samenstelling Raad van Commissarissen per 31 december 2010

nancecode en de Aedes bedrijfstakcode. Als toezichtkader voor het uitoefenen van haar taken hanteert de RvC:

De leden zijn besluitvaardig, resultaatgericht en in staat

De heer Mr. R.L.M.T. Engelbert, voorzitter per 1 juli 2010

• het BBSH:

scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij hebben goed

Geboorte datum:

21 maart 1959

• concrete informatie van VROM, WSW, CFV, gemeente

inzicht in de rol en positie van het toezichthoudend or-

Beroep:

eigenaar-vennoot van fiscaal-juridisch adviesbureau

gaan, affiniteit met onze doelstellingen en (primaire) doel-

Lid van de RvC sinds:

01-03-2000

• het ondernemingsplan 2009-2013;

groepen. De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij

Aftredend in:

01-06-2012

• de financiële meerjarenbegroting;

van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of

Bruto honorering in 2010:

e 4.768,17

• de onderhoudsbegroting;

verantwoordingsplicht naar een achterban. Alle leden be-

Kostenvergoeding:

e 1.731,81

• het jaarplan;

schikken over:

Nevenfuncties relevant voor taak RvC:

geen

• afspraken met externe belanghebbenden.

• bestuurlijke ervaring;

en de pers;

• werken in teamverband, stimulerend met een positief
Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen

kritische houding;

informeert het bestuur de RvC regelmatig mondeling en

Niet herbenoembaar

De heer J.Th.M. van de Weerdt, voorzitter tot 1 juli 2010 *
Geboorte datum:

5 november 1947

• analytisch inzicht;

Beroep:

Voormalig directeur regiokantoor SNS bank (met prepensioen)

schriftelijk over de (financiële) resultaten in relatie tot de

• in staat om op afstand toezicht te houden;

Lid van de RvC sinds:

01-01-2001

beoogde doelen, relevante externe ontwikkelingen en

• maatschappelijke betrokkenheid;

Afgetreden:

30-06-2010

over de wensen en behoeften van belanghebbenden. De

• het vermogen om politieke en maatschappelijke ontwik-

Bruto honorering 2010

e 2.897,94

Kostenvergoeding:

e 1.102,02

Nevenfuncties:

Lid van Raad van Toezicht Partners in Welzijn te Sittard

RvC heeft periodiek overleg met de externe accountant,
de huurdersorganisatie HV Woonvallei, de ondernemings-

kelingen te vertalen;
• breed netwerk.

raad en waar nodig andere belanghouders van Maasvallei.
Alle leden zijn generalisten die gezamenlijk een multidisDe RvC toetst of het beleid en strategie in overeenstem-

ciplinair team vormen. Binnen de RvC zijn verschillende

ming zijn met het statutaire doel, de bedrijfsvoering in

ervarings- en vakgebieden vertegenwoordigd, zonder dat

overeenstemming is met de beginselen van verantwoord

er sprake is van specifieke specialisten.

		

Adviseur Financiën A.S.B.L Les Soeurs de la MisÈricorde

		

Bestuurslid Stichting Pied à Terre

* lid namens de ondernemingsraad tot 1 juli 2010

De heer Mr. Drs. L. J. L. Schaepkens *
Geboorte datum:

23 februari 1970

Binnen de RvC zijn aanwezig de aandachtsgebieden:

Beroep:

Eigenaar Schaepkens B.V.

• volkshuisvesting: wonen, welzijn en zorg;

Lid van de RvC sinds:

01-03-2009

De RvC heeft een taak als werkgever. Hiertoe behoort het

• financieel-economisch;

Aftredend in:

01-03-2013

opstellen van een profielschets, het selecteren, benoe-

• juridisch;

Bruto honorering in 2019

e 4.425,60

men, periodiek beoordelen, schorsen en ontslaan van het

• marketing en communicatie;

Kostenvergoeding:

e 1.574,40

bestuur. De RvC functioneert als klankbord en adviseur van

• personeel en organisatie;

Nevenfuncties:

geen

het bestuur.

• maatschappelijk ondernemen;

* lid namens de huurdersorganisatie

De RvC bewaakt dat de informatie op financieel, volks-

• vastgoed.

maatschappelijk ondernemen en ziet toe op de continuïteit van de onderneming.

Herbenoembaar

De heer Mr. A. Cikikyan *

huisvestelijk, maatschappelijk en organisatorisch gebied
Voor de benoeming van twee leden van de RvC wordt de

Geboorte datum:

19 maart 1958

huurdersvertegenwoordiging in de gelegenheid gesteld

Beroep:

Directie/bestuurssecretaris Stichting Traject en docent Hogeschool “Zuyd”

Deskundigheid

een bindende voordracht uit hun kring te doen. Beide

Lid van de RvC sinds:

01-03-2000

De leden worden benoemd op basis van een profielschets

leden zullen, meer dan de andere leden, toezien op de

Aftredend per:

30-06-2011

voor de verschillende ervaringsgebieden van de RvC. In

huurdersparticipatie, zonder dat er sprake is of kan zijn van

Bruto honorering in 2009:

e 4.425,60

de profielschets van de voorzitter zijn aanvullende compe-

belangenbehartiging. Voor de benoeming van één ander

Kostenvergoeding:

e 1.574,40

tenties benoemd. De profielschetsen zijn in 2009 getoetst

lid wordt de ondernemingsraad (OR) in de gelegenheid

Nevenfuncties relevant voor taak RvC:

geen

en waar nodig aangepast. In 2010 zijn deze niet gewijzigd.

gesteld een bindende voordracht te doen.

* lid namens de huurdersorganisatie

relevant en compleet is.
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De heer Mr. P.F.R. Moors

Commissies

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

Geboortedatum:

14 oktober 1945

De RvC heeft een auditcommissie en een remuneratiecom-

Beroep:

Bestuurssecretaris Stichting Vivre en Stichting Elisabeth Strouven

missie benoemd om de besluitvorming van de RvC voor te

Lid van de RvC sinds:

01-03-2000

bereiden. Elke commissie werkt met een reglement.

Afgetreden per:

30-06-2010

Bruto honorering in 2010:

e 2.212,80

De remuneratiecommissie adviseert de RvC over het func-

heer R.L.M.T. Engelbert, de heer A. Cikikyan en de heer

Kostenvergoeding:

e 787,20

tioneren van de bestuurder, de organisatieontwikkelingen

L. J. L. Schaepkens heeft via een open procedure leden

Nevenfuncties relevant voor taak RvC:

geen

en de honorering van de RvC en de bestuurder. De com-

geworven op basis van de functieprofielen.

Conform aftreedrooster zijn in 2010 twee leden van de
RvC afgetreden. De selectiecommissie, gevormd door de

missie bestaat uit de heer Engelbert, voorzitter, en de heer
Mevrouw Mr. S.M.H. van der Laak

Schaepkens. Vaststelling van de honorering behoort tot

Voor de benoeming van één van de leden is de OR in de

de competentie van de RvC

gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen.

Geboortedatum:

5 september 1966

Beroep:

Secretaris LWV		

Lid van de RvC sinds:

01-04-2010

De honorering van de RvC is gekoppeld aan de zwaarte

Aftredend in:

30-06-2014

van de functie en houdt rekening met de maatschappe-

Bruto honorering in 2010:

e 3.319,20

lijke waarden en normen. De honorering is niet gekoppeld

De selectiecommissie heeft unaniem een voorstel voor be-

Kostenvergoeding:

e 1.180,80

aan de prestaties van Maasvallei.

noeming van twee kandidaat-commissarissen aan de RvC

Nevenfuncties relevant voor taak RvC:

geen

De heer Mr. J.L.H. Nelissen *

De OR heeft schriftelijk bevestigd geen gebruik te maken

gedaan. Beide kandidaten voldoen aan de functieprofieDe auditcommissie staat de RvC bij in zijn controlerende

len. De nieuwe leden zijn in de RvC-vergadering van 25

en toezichthoudende rol op financiële rapportages, risico-

maart 2010 formeel benoemd.

Geboortedatum:

30 juli 1954

beheer en het begeleiden van de externe accountant. De

Beroep:

Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening

commissie bestaat uit de heer Engelbert, voorzitter en de

Gemeente Sittard-Geleen		

heer Schaepkens.

		

van deze gelegenheid.

Integriteitscode
In deze gedragscode zijn de uitgangspunten vastgesteld

Lid van de RvC sinds:

01-04-2010

Aftredend in:

30-06-2014

Tegenstrijdige belangen

over onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen rond-

Bruto honorering in 2010:

e 3.319,20

Elke commissaris en de bestuurder is onafhankelijk in de

om Maasvallei en waar de grenzen liggen. De integriteits-

Kostenvergoeding:

e 1.180,80

zin van de in de Governance Code Woningcorporaties

code is geen dichtgetimmerd en uitputtend reglement. Er

Nevenfuncties relevant voor taak RvC:

geen

bepaling III 2.2 aangeduide criteria. In de in 2009 vastge-

staat niet over elk onderwerp precies in wat wel en niet

* lid namens de ondernemingsraad vanaf 1 juli 2010

stelde gedragscode zijn de bepalingen over onafhankelijk-

mag. Dat kan en moet ook niet. In de code staan wel en-

heid en tegenstrijdige belangen vastgelegd.

kele voor Maasvallei belangrijke regels. En verder per onderwerp richtlijnen.

Geen van de commissarissen is of was in het verleden in

Een van onze kernwaarden is eigen verantwoordelijkheid.

dienst van Maasvallei. In 2010 hebben zich geen transac-

Daarbij past niet een veelheid aan regels, wel eigen ver-

ties voorgedaan waarbij tegenstrijdige belangen van com-

antwoordelijkheid en professionaliteit. De integriteitscode

missarissen en/of bestuurder speelden of van materiële

is een hulpmiddel en dient als handvat.

betekenis zijn voor Maasvallei, de commissarissen, de be-
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stuurder en/of de externe accountant

Klokkenluidersregeling

Werving en (her)benoemen commissarissen

Medewerkers kunnen op een adequate en veilige manier

De RvC bestaat uit vijf leden. Bij vacatures zorgt de RvC

eventuele vermoedens van misstanden binnen Maasvallei

ervoor dat haar ledental zo snel als mogelijk wordt aan-

melden. Daarom is een goede en duidelijke regeling van

gevuld. De benoemingsperiode is vier jaar, waarna het lid

belang. De klokkenluidersregeling sluit aan bij de integri-

van de RvC nogmaals maximaal tweemaal voor een periode

teitscode van Maasvallei.
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In het verslagjaar zijn geen misstanden gemeld. Er hebben

deze administratie en schalen wij de kwaliteit verder op.

taal georganiseerd worden. Dit laat onverlet dat de for-

woningbouwprogramma 2010-2019, de sociaal-econo-

zich geen zaken in of vanuit het werkapparaat, het bestuur

Opdracht is verstrekt om van de projectontwikkeling een

mele kaders blijven bestaan. Het transformatieproces is in

mische en culturele infrastructuur.

en de RvC voorgedaan, die vermeld moeten worden.

separate procesbeschrijving te maken. Het monitoren van

2010 in gang gezet. Per ultimo verslagjaar zijn de formele

de effecten van vastgoedinvesteringen op de kasstromen

kaders uitgewerkt en samen met de huurdersorganisatie

In het verslagjaar sprak een delegatie van de RvC met zo-

wordt aangescherpt.

vastgesteld.

wel de OR als de huurdersorganisatie. De externe accoun-

Werkzaamheden

tant was aanwezig bij het bespreken van de jaarstukken
De RvC toetst voorstellen, neemt besluiten en bewaakt

Wij realiseren ons dat bij goed risicomanagement een

De RvC heeft stil gestaan bij een aantal actuele ontwik-

de kwaliteit van onze dienstverlening en de belangen van

leerproces met een open cultuur vereist is. Om de ge-

kelingen:

partijen die bij ons betrokken zijn. De RvC heeft in 2010

wenste cultuuromslag te realiseren is een passend oplei-

• verheugd hebben wij kennis genomen van het besluit

zesmaal vergaderd. Vijfmaal in een reguliere vergadering

dingstraject in gang gezet. Wij hebben er alle vertrouwen

waarbij de bestuurder aanwezig was. Eenmaal is een ‘heidag’

in dat de ervaringen uit dit proces gebruikt worden om het

georganiseerd.

in de toekomst nog beter te doen.

dat de Vogelaarheffing vervalt;
• de Europese beschikking inzake staatssteun en de in-

2009 en de managementletter.
Om haar rol als toezichthouder goed te vervullen legt de
bestuurder de in de statuten benoemde onderwerpen
eerst ter goedkeuring voor aan de RvC. Goedkeuring is

terpretatie daarvan door de minister voor WWI. Wij be-

verleend aan:

treuren het dat de regeling Diensten van Economisch

• activiteitenplan 2010;

Tijdens deze ‘heidag’ zijn actuele thema’s besproken en is

Naast de aandacht voor het risicomanagement heeft de

Algemeen Belang per 1 januari 2011 van kracht is ge-

• samenwerkingsovereenkomst Noord-West Nederland ten

het ondernemingsplan 2009-2013 tussentijds op zijn ac-

RvC haar voorkeur uitgesproken voor een integraal stuur-

worden. De mening van de minister delen wij niet. De

behoeve van de planontwikkeling 24 woningen De Leim;

tualiteit getoetst. Geconcludeerd is dat onze ideeën nog

instrument dat op een overzichtelijke manier inzicht geeft

negatieve gevolgen voor de woningmarkt blijven over-

• verkoopbeleid en verkoopplan 1e en 2e tranche be-

actueel zijn maar een verdere aanscherping behoeven. De

in het reilen en zeilen van de organisatie op ieder niveau.

eind. Huishoudens met een bescheiden inkomen boven

aanscherping realiseren wij in 2011.

Een eenduidige aanpak dekt de informatiebehoefte op

de e 33.614 worden, zeker op termijn, met een kleine

• financieel beleid bij nieuwbouwprojecten;

alle niveaus in de organisatie. Teven realiseren wij hiermee

slaagkans geconfronteerd. De financierbaarheid van

• aankoop 17 parkeerplaatsen Witte Boerderij;

De maatschappij verwacht van ons dat wij tijdig inspelen

een koppeling tussen beleid en strategie enerzijds en de

niet DAEB-activiteiten staat onder druk door het weg-

• benoeming nieuwe RvC leden mevr. S.M.H. van der

op maatschappelijke ontwikkelingen. De complexere om-

operationele processen anderzijds.

vallen van de WSW-borging. Hiertoe rekenen wij ook de

geving en de steeds hogere verwachtingen van de maat-

Het stuurinstrument, dat signalerend en sturend van ka-

investeringen in huurwoningen met een huurprijs boven

• benoeming leden klachtencommissie;

schappij en onze stakeholders veranderen daarenboven

rakter is, wordt gerelateerd aan onze missie/visie, sluit aan

de liberalisatiegrens. Helaas betekent deze maatregel

• de jaarrekening 2009 en het volkshuisvestingverslag 2009;

steeds vaker en leiden zelfs tot tegengestelde verwach-

op de marktontwikkelingen en legt verantwoording af op

ook een administratieve lastenverzwaring bij het toe-

• evaluatie realisatie versus financiële begroting;

tingen. De hiermee gepaard gaande risico’s zijn uitvoerig

basis van nadere analyses. Vanuit het ondernemingsplan

wijzen van vrijkomende woningen. Indirect kan dit tot

• evaluatie activiteitenplan 2009;

besproken. In 2011 richten wij ons op het opnieuw in kaart

worden de prestatievelden benoemd, worden voor ieder

negatieve effecten leiden bij herstructureringsprojecten.

• verbouwing kantoor;

brengen van de hieraan verbonden strategische en ope-

prestatieveld doelen en kritische succesfactoren benoemd

Maasvallei is dan ook een van de 133 corporaties die

• bouw 11 woningen Trichterveld;

rationele risico’s voor Maasvallei. In overleg met de be-

met vervolgens de prestatie-indicatoren.

bezwaar tegen de beschikking van de Europese Com-

• verkoop Severenplein 26 en Severenstraat 4 aan de

stuurder is besloten een organisatiebrede risico-analyse te
laten uitvoeren.

missie hebben ingediend;
Wij hebben aandacht geschonken aan onze rolopvatting

• de jaarlijkse heffing van 640 miljoen die de sector boven

bij het in stand houden van een goede leefomgeving en

het hoofd hangt als het kabinet haar plannen tot uitvoer

Met betrekking tot de opzet en werking van de interne ri-

onze bijdrage aan de fysieke en sociale structuur middels

brengt. Initiatieven in het niet geborgde segment ko-

sicobeheersingssystemen heeft de RvC met de bestuurder

het realiseren van maatschappelijk vastgoed. Meer dan

men hierdoor onder druk te staan;

en de externe accountant de aanbevelingen van de exter-

voorheen neemt Maasvallei in de toekomst de regie in

ne accountant besproken. Ofschoon de externe accoun-

handen en ontwikkelt initiatieven op dit vlak.

tant constateerde dat de interne beheersing adequaat is

• de gevolgen van de krimp, vergrijzing en ontgroening
voor het woningbestand en de leefbaarheid. Een goed
werkende woningmarkt is van wezenlijk belang bij het

staand bezit;

Laak en dhr. J.L.H. Nelissen;

Stichting Huisartsenzorg Heuvelland;
• aantrekken accountmanager VvE;
• alternatieve invulling van de kelderruimte project Blauwe
Veste;
• akkoord bevindingen klantenpanels De Heeg en Centrum en het verwerken van de uitkomsten in een plan
van aanpak voor de resp. wijken;
• totaalopdracht perceelssplitsing aan Kadaster i.v.m.

besteden wij bijzondere aandacht aan het opstellen van

Aan de hand van de ervaringen in de afgelopen periode

ontwikkelen van een positief lange termijn perspectief;

scenario-analyses bij eventuele tegenvallende ontwikkelin-

gaan wij bijzondere aandacht schenken aan de interactie

• de stedelijke programmering in Maastricht en de ge-

gen bij ons omvangrijk vastgoedinvesterings- en verkoop-

met publieke en private partijen. Als speerpunt van beleid

volgen voor de plancapaciteit om te voldoen aan de

• continuïteitsoordeel CFV;

programma. Om ons vastgoedbeleid verder te professi-

hebben wij ingestoken op een nieuwe aanpak van ons par-

kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte. Naast

• actualisatie participatiebeleid en vernieuwen samenwer-

onaliseren is een geautomatiseerde projectadministratie

ticipatiebeleid. Participatie zal in de toekomst meer dan

de eerder genoemde bevolkingsontwikkeling heeft de

kingsovereenkomst huurdersvereniging en bewonersre-

geïmplementeerd. In 2011 halen wij de kinderziektes uit

voorheen plaats vinden op informele basis en dus horizon-

kredietcrisis forse gevolgen voor de woningmarkt, het

glementen;
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• aanvullende bestuursbesluiten vervangen cv-installaties;
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Zelfevaluatie

Beloning bestuurder

• aantrekken geldlening financiering 2010;

De afgelopen twee jaren zijn drie leden van de RvC vervan-

De rechtspositie van de bestuurder ligt vast in een ar-

• actualiseren overzicht stakeholders;

gen. Daarom heeft de RvC besloten in 2010 geen zelfevalu-

beidsovereenkomst. De beloning (zie table pagina 58) is

• opdracht visitatie 2010;

atie te houden. Omdat de RvC normaliter zes a zeven keer

vastgesteld volgens de systematiek van de adviesregeling

• opdracht nul-meting KWH participatielabel;

per jaar vergadert, is er ook geen directe aanleiding de

Izeboud en volgt de ontwikkeling van de CAO Woondien-

• bouw 8 woningen Boerenbondlocatie Gulpen;

zelfevaluatie jaarlijks te organiseren. Indien gedurende het

sten. In 2010 is de bezoldigingsystematiek niet gewijzigd.

• intentieovereenkomst bouw 21 woningen Oude Rijks-

jaar daartoe aanleiding is, kunnen eventuele knelpunten in

weg Gulpen en formaliseren intentieverklaring Vivre;

het functioneren binnen een kort tijdsbestek besproken wor-

Het variabele deel van de honorering is toegekend op ba-

• financiële meerjarenbegroting 2011 e.v. jaren, de onder-

den. Besloten is de zelfevaluatie naar 2011 door te schuiven.

sis van de beoordeling door de remuneratiecommissie. Bij

• planontwikkeling Professor Pieter Willemstraat;

		

• uitslagen meting KWH Huurlabel;

de beoordeling is het functioneren getoetst aan de doel-

houdsbegroting 2011 en het activiteitenplan 2011;
• aanvullend budget verbouwing kantoor;

De RvC als werkgever

Separate besluitvorming heeft hierover plaats gevonden.

• opdracht positiebepaling INK:
• evaluatie ondernemingsplan 2009-2013 en het aan-

stellingen die in het ondernemingsplan zijn opgenomen.

In het verslagjaar heeft de RvC met het bestuur gesproken

scherpen van de visie, missie en strategie;

over zowel het functioneren van het bestuur als de orga-

• analyse uitgaven mutatieonderhoud 2009.

nisatie. De RvC constateert dat op goede wijze invulling

Tenslotte

is gegeven aan het realiseren van de doelstellingen van

De RvC dankt het bestuur en de medewerkers van Maas-

De RvC besprak verder de (kwartaal-)rapportages, orga-

Maasvallei.

vallei voor hun inzet in 2010. Ook spreekt de RvC haar

nisatieontwikkelingen en personele aangelegenheden.

De RvC spreekt haar waardering uit voor de kwaliteit van

waardering uit voor de inzet van alle personen en instellin-

Daarnaast passeerden regelmatig volkshuisvestelijke, fi-

de informatievoorziening, de visie en de uitwerking naar

gen, die een bijdrage hebben geleverd aan het realiseren

nanciële en fiscale en maatschappelijke onderwerpen de

de organisatie op middellange termijn, het realiseren van

van de doelstellingen van Maasvallei.

revue. De accountant stelde vast dat de integriteit en de

de investeringsopgaven van Maasvallei in deze econo-

governance bij Maasvallei in ruim voldoende mate zijn

misch moeilijke tijd, de inzet voor de volkshuisvesting en

ontwikkeld.

de wijze waarop dit wordt ingevuld. De RvC heeft waar-

Maastricht, juni 2011

dering voor het netwerk waarover het bestuur beschikt en

Verbindingen

het positieve effect dat dit voor Maasvallei heeft.

Mr. R.L.M.T. Engelbert

Maasvallei wijkt af van de governance code doordat de

Voorzitter Raad van Commissarissen

De bestuurder heeft in het verslagjaar verslag uitgebracht

bestuurder is benoemd voor onbepaalde tijd. De RvC

over de verbindingen van Maasvallei. De RvC is bekend

heeft hierbij bewust gekozen voor continuïteit. Dit laat on-

met zowel het belang als de risico’s van de verbindingen.

verlet dat het principe van de code wordt onderschreven.

Beloning bestuurder
Naam

Dhr. ALFM Crijns

Functie

Directeur-bestuur

Totaal vast bruto inkomen

e 114.516

Variabel bruto inkomen

e

8.788

Inkomen op termijn (pensioenkosten)

e

27.113

Vergoedingen en werkgevers lasten

e

17.088

Toezegging uitkering einde dienstverband		Totaal
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Bestuursverklaring

Openbaar
Vertrouwen win je door open te zijn. Daar is dit jaarverslag onder
andere voor bestemd. Wij leggen rekening en verantwoording
af over zowel onze financiële als maatschappelijke prestaties in
het afgelopen jaar. Wij doen dit vanuit verschillende invalshoeken
voor verschillende partijen.
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Verantwoording

Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar

Het strategisch beleid voor de bestaande woningvoorraad

het belang van Maasvallei en weegt daartoe de in aan-

is begin 2010 opnieuw vastgesteld. De bestuurder rappor-

merking komende belangen van bij Maasvallei betrokke-

teert hierover in (kwartaal-)rapportages en het jaarverslag.

nen af. Daartoe gaat het bestuur in gesprek met de stakeholders. Aan de RvC wordt verantwoording afgelegd.

In 2010 is uitvoerig stil gestaan bij een tussentijdse evalu-

In de statuten en in de aanvullingen daarop ligt de basis

atie van het ondernemingsplan 2009-2013. In overleg met

voor de wijze waarop het bestuur en de RvC handelen.

de RvC is besloten dat missie, visie, strategie en doelstel-

Alle relevante informatie treft u aan op www.maasvallei.nl.

lingen voor de komende jaren worden aangescherpt. In

In dit jaarverslag leggen wij rekening en verantwoording af over zowel onze financiële

de loop van 2011 wordt de verdere uitwerking ter hand
In 2010 hebben geen transacties plaats gevonden waar-

als maatschappelijke prestaties in het afgelopen jaar. Wij doen dit vanuit verschillende
invalshoeken met de daarbij behorende rollen voor verschillende partijen. Voor onze

genomen.

bij tegenstrijdige belangen van bestuur of RvC speelden
zoals bedoeld in principe II.3 van de Governance Code

Marktrisico’s en verhuurbaarheid worden bewaakt middels

Woningcorporaties.

marktonderzoek, het volgen van demografische ontwikkelingen en het periodiek monitoren van woningtoewij-

maatschappelijke stakeholders, gemeenten en Huurdersbelangenvereniging Woonvallei,

Risico’s en interne documenten

zingen. Verouderde woningen worden vervangen of aan
andere doelgroepen toegewezen. Omdat Maasvallei haar

voor het Ministerie BZK en het CFV als externe toezichthouders, voor zorginstellingen als
medeproducent cq. afnemer van op hun doelgroepen afgestemde woonruimte, voor
regionaal werkzame welzijnsorganisaties bij de realisatie en afname van sociaal maatschappelijk onroerend goed.

Maasvallei speelt in op maatschappelijke ontwikkelin-

woningvoorraad zo optimaal mogelijk wil laten aansluiten

gen. De hiermee samenhangende risico’s beheersen wij

op de wensen van de klant wordt de woningvoorraad, zo-

voldoende. Voor de periode 2009-2013 is een onder-

wel planmatig als bij mutatie, aangepast aan de verande-

nemingsplan opgesteld. Aan de hand van het onderne-

rende wensen.

mingsplan wordt jaarlijks een activiteitenplan opgesteld
waarin de speerpunten voor dat jaar worden benoemd.

Met behulp van een financiële risicoanalyse wordt inzicht

Periodiek monitoren we de voortgang van de actiepunten.

verkregen in de financiële risico’s van onzekere factoren in

Persoonlijke gegevens bestuurder

Directeur-bestuurder

Taak en werkwijze

Maasvallei werd in 2010 bestuurd door Frans Crijns, die

Het bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van

tevens directeur is. De taken en werkwijze zijn vastgelegd

Maasvallei en daarom voor:

in onze statuten en het bestuursstatuut.

• de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende
resultaten;

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:

Docentschap CBT
Directeur van Holding WS Maasvallei Maastricht B.V

		

Directeur van Maasvallei Vastgoedontwikkeling I B.V.

Conform het gestelde in de arbeidsovereenkomst heeft

• het realiseren van de doelstellingen;

		

Directeur van Maasvallei Vastgoedontwikkeling II B.V.

de Raad van Commissarissen de bestuurder in het verslag-

• het bepalen van de uitgangspunten voor de organisatie-

		

Directeur van Maasvallei Beheer en Diensten B.V.

		

Bestuurslid Stichting Studentenhuisvesting Maastricht

		

Secretaris Stichting Woningburo, Maastricht

		

Bestuurslid Partners in Maatwerk Zuid B.V.

		

Bestuurslid Roos

jaar toestemming verleend een nevenfunctie als docent
aan een opleidingsinstituut uit te oefenen. De RvC is van
mening dat de nevenfunctie niet onverenigbaar is met de
functie van bestuurder en er geen sprake is van tegenstrijdige belangen als bedoeld in principe II.3 van de Governance Code Woningcorporaties.
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structuur
• de naleving van relevante wet- en regelgeving en de interne regelingen;
• een adequaat en effectief intern risicobeheersings- en controlesysteem
• vertegenwoordiging van Maasvallei in bestuurlijke organen.

Werkzaam in huidige functie sinds:

01-03-2008

Benoemingsduur:

Onbepaalde tijd

2010 | Jaarverslag Maasvallei

63

7 | Bestuursverklaring

de begroting. Financiële risico’s zijn verwerkt in de financi-

Interne organisatie

ële meerjarenbegroting.

• de verbetermogelijkheden voor de beheersing van het
risicogebied.

Ten behoeve van de verdere professionalisering van ons

Meldingsplichtige besluiten
Het Besluit Beheer Sociale Huursector bepaalt dat de toegelaten instelling haar voornemens tot het vervreemden en

In samenwerking met onze belastingadviseur is onze fisca-

vastgoedbeleid en de verankering daarvan in de interne

Wij streven naar een structuur waarbij aan de hand van een

bezwaren vooraf dient te melden aan de minister. In het ver-

le positie in beeld gebracht. De fiscale positie is opgesteld

organisatie hebben wij maatregelen getroffen. De imple-

afweegkader proactief en transparant wordt gehandeld en

slagjaar zijn geen meldingsplichtige besluiten genomen.

conform de richtlijnen van de VSO2 en de best practices

mentatie van een geautomatiseerde projectadministratie,

eventuele risico’s worden vastgelegd. Hierbij wordt een

die voor de sector gelden.Wij blijven van mening dat de

de structurering van de vastgoedafdeling, het organise-

relatie gelegd met onze strategische doelstellingen.

integrale vennootschapsbelasting onnodig beslag legt op

ren van de verkoopbegeleiding en het herdefiniëren van

middelen die bestemd zijn voor investeringen in de volks-

rendementscriteria voor investeringsanalyses zijn in 2010

De resultaten van de SKW en KWH-metingen tonen een

vestigd door het oordeel van het CFV over de solvabili-

huisvesting.

doorgevoerd.

positief beeld over onze dienstverlening. Aanbevelingen

teit en de continuïteit op basis van het verslagjaar 2009.

worden opgepakt en vertaald in procesverbeteringen.

Op basis van het door het CFV uitgevoerde onderzoek

Beoordelingen door CFV en WSW
De gezonde financiële positie van Maasvallei wordt be-

komt het ministerie tot het oordeel dat de voorgenomen

De RvC verleent haar goedkeuring aan de (meerjaren-) on-

In 2010 is het verkoopbeleid bestaand bezit opnieuw ge-

derhouds- en financiële begroting. De voortgang wordt

formuleerd. Omdat hier sprake is van een belangrijk be-

Accountant

activiteiten rechtmatig zijn en passend bij de financiële

bewaakt via kwartaalrapportages en de jaarlijkse verant-

drijfsproces is kritisch gekeken naar de interne richtlijnen

De externe accountant voert de accountantscontrole van

mogelijkheden van Maasvallei. Omdat Maasvallei de ge-

woordingsstukken. Middels het toepassen van het treasu-

en de interne controle.

de jaarrekening cq. het jaarverslag uit. De accountant ver-

prognosticeerde productieopgave niet heeft gerealiseerd

zorgt een managementletter voor de RvC en het bestuur.

is voor het vaststellen van het continuïteitsoordeel 2010

rystatuut waarborgen wij ons een blijvende toegang tot de
kapitaalmarkt, het beheersen van de renterisico’s en het

Wij sturen op basis van kasstromen, rendementen en ren-

De bevindingen bij de beoordeling van de bedrijfs- en fi-

een nader onderzoek ingesteld. Het CFV is van mening

realiseren van zo laag mogelijke financieringskosten.

dementseisen. Investeringen worden getoetst op rende-

nanciële processen en overige controlebevindingen wor-

dat de door Maasvallei afgegeven verklaring uitgebreid en

mentscijfers, die breed worden toegepast in de commer-

den gerapporteerd. De accountant bespreekt zijn bevin-

goed onderbouwd was. Om tot een verantwoord continuï-

Maasvallei werkt met mandatering- en procuratieregelin-

ciële vastgoedsector en gericht zijn op het monitoren van

dingen met het bestuur en de voltallige RvC.

teitsoordeel 2011 te komen wordt in de loop van 2011 een

gen. Andere risico’s, zoals brand- en stormschade en scha-

het effect op de kasstromen. De kwaliteit van de interne

de als gevolg van fraude zijn verzekerd. Jaarlijks wordt de

organisatie is in 2010 opgeschaald naar het niveau pas-

De externe accountant speelt een belangrijke rol in de

verzekeringsportefeuille geactualiseerd.

send bij de huidige omvang en het belang van de bouw-

controle en risicobeheersing. Daarom beoordeelt de RvC

Met het WSW is overleg gevoerd over het faciliteringsvo-

projecten.

het functioneren van de externe accountant jaarlijks. Ge-

lume voor het aantrekken van leningen. Het overleg heeft

concludeerd is dat de accountant onafhankelijk, deskun-

ertoe geleid dat een aantal correcties is doorgevoerd
waardoor de kasstroomontwikkeling verbeterd is.

Naast financiële risico’s bestaan er ook ander type risico’s

afspraak ingepland met het CFV.

bijvoorbeeld rond de leegstand, verkoop, lopende projec-

In 2009 zijn wij gestart met beschrijven van de werkproces-

dig en conform onze verwachtingen heeft gewerkt. Het

ten e.d. Ook hier wordt in de kwartaalrapportages aan-

sen binnen de organisatie. Deze werkzaamheden hebben

functioneren van de externe accountant is positief beoor-

dacht aan besteed. Jaarlijks wordt in het jaarverslag ver-

wij in 2010 gecontinueerd. Naar verwachting worden de

deeld. Het contract is met een jaar verlengd.

antwoording afgelegd.

procesbeschrijvingen, waaronder het proces van projectontwikkeling, in 2011 afgerond.

In ons aanbestedingsbeleid zijn afspraken en procedures

Verantwoording:
verslag van bestuur en RvC

Governance
Maasvallei onderschrijft de Governance-code. De regels

Verantwoording vindt plaats middels het jaarverslag. Het

opgenomen om een goede verhouding tussen prijs en

In 2010 is een aanvang gemaakt met een effectieve verho-

van de code gebruiken wij als hulpmiddel om het gedrag

volkshuisvestingsverslag is te beschouwen als het verant-

kwaliteit te waarborgen. Overwegingen om af te wijken

ging van het risicobewustzijn binnen Maasvallei. Ter voor-

van iedereen die verbonden is met Maasvallei te sturen.

woordingsverslag van het gevoerde beleid over 2010.

van de vastgestelde aanbestedingsprocedure worden

bereiding van de uit te voeren risicoanalyse zijn gesprek-

Belangrijk is dat wij hierbij een goed evenwicht blijven

Voor de verantwoording over het intern toezicht over 2010

consequent gedocumenteerd.

ken gevoerd met een tweetal organisaties om de analyse

houden tussen de vraag uit de maatschappij op gebied

wordt verwezen naar het verslag van de RvC (zie pagina 51

te begeleiden. Begin 2011 wordt gestart met de daadwer-

van transparantie en risicomanagement en onze wensen.

in dit jaarverslag)

Alle documenten vormen een toetsingskader voor de

kelijke risicoanalyse (strategisch en binnen projecten). In

activiteiten van Maasvallei en helpen risico’s en onzeker-

beeld worden gebracht:

Visitatie

heden te beperken. Besluitvormingsdocumenten voor

• de waarschijnlijkheid dat het desbetreffende risico zich

Inmiddels is opdracht verstrekt voor het visitatietraject.

bestuur en RvC worden opgesteld. In de statuten staat
vermeld welke besluiten onderworpen zijn aan goedkeuring door de RvC.
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voordoet;
• het verwachte effect op het vermogen van de organisatie om de doelstellingen te realiseren;

De deskresearch, de startbijeenkomst en de interne interviews hebben in 2010 plaats gevonden. De stakeholdersbijeenkomst is begin 2011 gehouden.
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Verklaring besteding van middelen
Maasvallei heeft haar beschikbare middelen in 2010 in het
belang van de volkshuisvesting besteed. Het resultaat is
conform de statutaire doelstellingen aangewend in het
belang van de volkshuisvesting.
Maasvallei beschikt over een gezonde financiële positie
om maatschappelijk rendement te realiseren.
Maastricht, juni 2011

Ing. A.L.F.M. Crijns
Directeur – bestuurder
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Verbindingen
Om onze maatschappelijke doelstellingen te realiseren

holding en de onderliggende dochter B.V.’s wordt statutair

heeft Maasvallei samenwerking gezocht met andere par-

ingevuld door de directeur/bestuurder respectievelijk de

tijen. Onderstaand worden de verbindingen van Maasvallei

Raad van Commissarissen van Maasvallei zelf. Daarmee is

nader toegelicht.

het intern toezicht op de holding en de dochters geregeld in overeenstemming met het intern toezicht van de

Maasvallei participeert voor 100% in de ‘Holding WS

Maasvallei.

Maasvallei Maastricht B.V.’. Deze holding heeft drie doch-

De inzet van medewerkers en middelen in de verschillen-

ter B.V’s.: ‘Maasvallei Vastgoedontwikkeling I B.V.’, ‘Maas-

de rechtspersonen gebeurt, indien nodig, vanuit Woning-

vallei Vastgoedontwikkeling II B.V.’ en ‘Maasvallei Beheer

stichting Maasvallei Maastricht.

en Diensten B.V.’.
Onderstaan organogram geeft de verbindingen per 31
Zowel het bestuur als de Raad van Commissarissen van de

december 2010 weer:

Raad van Commissarissen

Woningstichting
Maasvallei Maastricht

Stichting Woningburo
Maastricht

Holding WS Maasvallei
Maastricht B.V.

Open verbinding

Maasvallei Vastgoed
ontwikkeling II B.V.

Maasvallei Vastgoed
ontwikkeling I B.V.

Maasvallei Beheer
en Diensten B.V.

Hoe mooi ons kantoor ook is, we moeten de boer op. Tussen
de mensen staan waar we het voor doen. Luisteren, initiëren en
verbeteren. Verbinding zoeken met onze stakeholders. Deuren
openen om samen te werken, onder andere aan leefbaarheid
en duurzaamheid. Voor nu en voor later.
68

2010 | Jaarverslag Maasvallei

VOF
Roos

Partners in
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Holding WS Maasvallei Maastricht B.V. Maasvallei Vastgoedontwikkeling II B.V.

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

VOF Roos

commerciële activiteiten van Maasvallei met betrekking tot
Opgericht op 2 september 2004 met als doelstelling de

Opgericht op 15 maart 2005 met als doelstelling de pro-

dienstverlening aan derden naar over te hevelen. Tevens is

Roos is een samenwerking in de vorm van een vennoot-

projectontwikkeling in onroerende zaken waaronder be-

jectontwikkeling in onroerende zaken waaronder begre-

via deze B.V. de deelname geregeld voor 1/3 deel van het

schap onder firma met het doel het opzetten van een

grepen het realiseren, verkrijgen, vervreemden, bezwaren,

pen het realiseren, verkrijgen, vervreemden, bezwaren,

aandelenkapitaal in de door de gezamenlijke Maastrichtse

WWZ-loket. Roos levert producten en diensten op het

huren en verhuren van registergoederen. Woningstichting

huren en verhuren van registergoederen.

woningcorporaties opgerichte vennootschap: ‘Partners in

gebied van wonen, welzijn en zorg. Tot de woondiensten

Maasvallei Maastricht is enige aandeelhouder en bestuur-

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

Maatwerk Zuid B.V.’ (PIM Zuid B.V.).

behoren o.a. De verhuisservice, klussendienst, wmo-be-

der van deze B.V. Via de onderliggende dochters worden

deelhouder en bestuurder van deze B.V.

projecten met commerciële aspecten voor Maasvallei zelf

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

gerealiseerd danwel in samenwerkingsverband met derden.

werkingsverband van Maasvallei met andere partijen ge-

Financiële gegevens van Holding WS Maasvallei

middeling en buurtbemiddeling. Tot de welzijndiensten

ning en wooncursussen. Tot de zorgdiensten behoren oa.

mercieel karakter.

wikkeling van de voormalige Artifort complexen te Maas-

het schoonmaken, boodschappen doen, verpleegkundige

tricht in samenwerking met de gemeente Maastricht.

handelingen, PGB-aanvraag en bemiddeling, training en

In het verslagjaar is de betreffende BV geliquideerd.

begeleiding.

e

26.000,-

Financiële gegevens van Maasvallei Vastgoed-

Maatschappelijk kapitaal		

e

90.000,-

ontwikkeling II B.V. (afgerond in duizendtallen)

Geplaatst en gestort kapitaal		

e

18.000,-

Eigen vermogen (negatief)

Jaarresultaat 2010 voor belastingen -/- e

24.000,-

Maatschappelijk kapitaal		

e

90.000,-

Geplaatst en gestort kapitaal

e

18.000,-

Jaarresultaat 2010 voor belastingen -/- e

6.000,-

e

30.000,-

mantelzorgers, financiële en administratieve ondersteuOpgericht op 2 juni 2005 met als doelstelling de (her)ont-

Eigen vermogen		

Door Maasvallei verstrekte lening 		

behoren zaken als schuldhulpverlening, ondersteuning

realiseerd. Het betreft met name projecten met een comMaastricht B.V. (afgerond in duizendtallen)

(negatief)

Leven in de Brouwerij B.V.

-/- e

60.000,-

(negatief)

ultimo 2010

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

De vennootschap is opgericht op 1 januari 2007. Maasvallei is deelnemer van Roos geworden op 9 april 2010.

Opgericht op 2 maart 2007 met als doelstelling het verrich-

Financiële gegevens van VOF Roos

ten van relatie, financieel, administratief en technisch beheer

(afgerond in duizendtallen)

van woonwagenstandplaatsen en huurwoonwagens

Eigen vermogen ultimo 2010		

e

57.000,-

Jaarresultaat 2010 voor belastingen		

e

137.000,-

De door Maasvallei verstrekte lening is in het

Maasvallei Vastgoedontwikkeling I B.V.

De enige aandeelhouders van deze vennootschap zijn

verslagjaar afgelost.

Maasvallei Beheer en Diensten B.V., Servatius Producten
Opgericht op 2 september 2004 met als doelstelling de

Maasvallei Beheer en diensten B.V.

projectontwikkeling in onroerende zaken waaronder be-

Andere verbinding

en Diensten B.V. en Woonpunt Participaties B.V. Elke partij
met een aandelenkapitaal van e 6.000,-. Het bestuur van

Maasvallei participeert in de Stichting Woningburo Maas-

grepen het realiseren, verkrijgen, vervreemden, bezwa-

Opgericht op 6 april 2006 met als doelstelling het verle-

de vennootschap wordt gevormd door de directie van de

tricht. Het stichtingsbestuur bestaat uit de bestuurders van

ren, huren en verhuren van registergoederen. Holding WS

nen van diensten aan en het uitvoeren van beheer voor

aandeelhouders.

de drie Maastrichtse corporaties. Het jaarlijks exploitatie-

Maasvallei Maastricht B.V. is de enige aandeelhouder en

(rechts)personen en ondernemingen. Holding WS Maas-

bestuurder van deze B.V. Via deze B.V. realiseert Maasval-

vallei Maastricht B.V. is de enige aandeelhouder en be-

Financiële gegevens van PIM Zuid B.V.

van de omvang van hun woningbezit. Voor het boekjaar

lei nieuwbouwcomplexen met een commercieel karakter.

stuurder van deze B.V.

(afgerond in duizendtallen)

2010 is de bijdrage van Maasvallei e 25.453,-.

resultaat wordt over de drie corporaties verdeeld op basis

Eigen vermogen		

e

244.000,-

Financiële gegevens van Maasvallei Vastgoed-

Financiële gegevens van Maasvallei Beheer

Waarde van de deelneming		

e

81.000,-

De bedrijfsopbrengsten met inbegrip van de bijdrage van

ontwikkeling I B.V. (afgerond in duizendtallen)

en diensten B.V. (afgerond in duizendtallen)

Maatschappelijk kapitaal		

e

90.000,-

de deelnemers bedroegen in het verslagjaar e 302.530,-.

Eigen vermogen (negatief)

Eigen vermogen

e

76.000,-

Geplaatst en gestort kapitaal		

e

18.000,-

Per ultimo verslagjaar was het eigen vermogen van de

Jaarresultaat 2010 voor belastingen		

e

119.000,-

-/- e

877.000,-

Maatschappelijk kapitaal		

e

90.000,-

Maatschappelijk kapitaal

e

90.000,-

Geplaatst en gestort kapitaal

e

18.000,-

Geplaatst en gestort kapitaal

e

18.000,-

Jaarresultaat 2010 voor belastingen -/- e

74.000,-

Jaarresultaat 2010 voor belastingen -/- e

14.000,-

(negatief)

(negatief)

Stichting Woningburo Maastricht nihil.

PIM Zuid B.V. is een samenwerking tussen de drie Maastrichtse corporaties in het kader van het beheer van woonwagenlocaties en huurwoonwagens. Tevens wordt via

Door Maasvallei verstrekte lening 		
ultimo 2010
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e 1.388.000,-

Door Maasvallei verstrekte lening 		
ultimo 2010

e

0,-

deze organisatie een bijdrage geleverd aan de afbouw van
het grote woonwagencentrum Vinkenslag.
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Financieel
verslag en
accountantsverklaring

Open lucht
Zorgeloos genieten. Bij financiën verlangen ze er wel eens naar.
De lucht wordt ze vaak ontnomen door de opeenstapeling van
maatregelen door de overheid. Laverend tussen de overheidsmaatregelen en de ambities houdt financiën Maasvallei gezond.
Niet met frisse lucht, maar een goed beleid in financiële continuïteit.
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Financiële
zaken

Onderstaand een vergelijking van de feitelijke resultaten met de voorafgaande begroting.

Geconsolideerde Winst- en verliesrekening (in € 1.000,-)
		

Begroot

Realisatie

Afwijking

14.868

15.609

741

1.327

1.417

90

21

-

-21

796

432

-364

77

480

403

8.272

1.486

-6.786

19.424

-5.937

Bedrijfsopbrengsten
Huren
Vergoedingen
Bijdrage in exploitatie
Overige bedrijfsopbrengsten
Rentebaten
Verkoop onroerende zaken

			
Totaal bedrijfsopbrengsten

25.361

			
Bedrijfslasten

Algemeen

Afschrijving op immateriële en materiële vaste activa

136

78

-58

Deze bedragen ultimo 2010 € 301 miljoen en € 460 mil-

Overige waardeveranderingen Materiële vaste activa

523

6.620

6.097

joen (2009: € 285 miljoen en € 455 miljoen).

(onrendabele top nieuwbouw)
2.201

2.610

409

693

694

1

Lasten onderhoud

4.489

3.065

-1.424

Waarderingsgrondslagen
Het woningbezit is gewaardeerd tegen actuele waarden.

Lonen en salarissen

Financiële positie (geconsolideerd)

De actuele waarde bij Maasvallei wordt bepaald door

Sociale- en pensioenlasten

bedrijfswaarde (=saldo van de netto contante waarden

Het operationele bedrijfsresultaat is in 2010 € 0,3 miljoen

Overige bedrijfslasten

4.146

4.589

443

van de in- en uitgaande kasstromen) per complex. Bij de

lager dan in 2009 en bedraagt € 6,4 miljoen. Het verschil

Rentelasten

6.143

5.352

-791

bedrijfswaarde wordt rekening gehouden met een rest-

wordt veroorzaakt door hogere personeelskosten en ho-

waarde van de grond, hierbij worden de toekomstige

gere onderhoudslasten. De ontwikkeling van het operatio-

23.008

4.677

verhuiskostenvergoedingen, sloopkosten en kosten voor

nele bedrijfsresultaat vertoont een negatieve trend. Deze

het bouwrijp maken van de grond meegenomen. Tevens

ontwikkeling noopt tot bezuinigingen. Om het jaarlijkse

10.106

12.665

zijn de geprognosticeerde woningverkopen in de bedrijfs-

rendement te optimaliseren en de kosten beter te beheer-

waarde verwerkt hetzij tegen taxatiewaarde danwel 80%

sen zijn maatregelen getroffen. De afdelingsmanagers

6.522

2.051

van de laatst bekende WOZ waarde.

worden periodiek aangesproken op hun budgethouders-

2.305

2.305

-15

-15

8.812

4.341

status. Doel hiervan is om per afdeling een grotere beDe bedrijfswaarde ultimo 2010 bedraagt e 152,8 miljoen

wustwording te bewerkstelligen van hun bijdrage aan het

(2009: e 131,2 miljoen). De toename van de actuele waar-

bedrijfsresultaat.

de wordt veroorzaakt door de oplevering van nieuwbouw-

De rentelasten zijn met € 1 miljoen toegenomen en be-

projecten (e 23,2 miljoen). De wijzigingen in de parame-

dragen € 4,8 miljoen.

ters van de overige uitgangspunten hebben een negatief

Het verschil tussen het bedrijfsresultaat en het financie-

effect van e 1,6 miljoen gehad. Een uitgebreid verloop

ringsresultaat vertoont een consistent positief saldo. Dit

van de bedrijfswaarde is opgenomen in het hoofdstuk fi-

geeft aan dat Maasvallei in staat is om met het beheer van

nancieel verslag bij de waarderingsgrondslagen.

het woningbezit als kernactiviteit haar vermogen in stand

Om de daadwerkelijke marktwaarde van het bezit te bepa-

te houden en dat uit deze kernactiviteit jaarlijks ruimte be-

len kan gebruik gemaakt worden van de verzekerde som

schikbaar komt voor onrendabele investeringen en uitga-

respectievelijk de WOZ waarde.

ven voor leefbaarheid.
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Totaal bedrijfslasten

18.331

			
Mutatie actuele waarde

-2.559

			
Resultaat voor belastingen

4.471

			
Belastingen

-

			
Resultaat deelneming

0

			
Resultaat na belastingen

4.471
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Eigen vermogen

€ 30 miljoen is aangetrokken voor de financiering van de

EU-beschikking en ministeriële regeling

Nieuwbouw

Het eigen vermogen, bestaande uit de algemene reserve,

projecten in ontwikkeling.

Staatssteun

Maasvallei heeft een goedgevulde projectenportefeuille.

Met ingang van 1 januari 2011 treedt de EU-beschikking

De totale investering in nieuwbouw voor de komende be-

De gedetailleerde liquiditeitsbegroting toont aan dat er

in werking. Kort gezegd komt het er op neer dat wonin-

grotingsperiode bedraagt € 118,3 miljoen.

voldoende middelen zijn om aan de toekomstige beta-

gen tot een huurprijs van € 652,52 voor 90% aantoonbaar

Behoudens de vaststelling van het eigen vermogen wordt

lingsverplichtingen te voldoen. Tevens heeft Maasvallei de

verhuurd moeten worden aan huurders met een inkomen

Vennootschapsbelasting (VpB)

de financiële positie voorts met onderstaande financiële

beschikking over een exploitatiekrediet, afgesloten voor

tot maximaal € 33.614,-. Daarnaast is borging van lenin-

Door het treffen van fiscale maatregelingen hebben wij de

kengetallen nader onderbouwd.

een bedrag van € 5 miljoen bij de BNG bank. Dit krediet

gen door het WSW alleen nog mogelijk voor woningen tot

heffing VpB tot nul kunnen terugbrengen. Door de inzet van

zal ingezet worden voor korte termijn financiering van ko-

genoemde huurprijs. Woningen met een hogere huurprijs

een herinvesteringreserve, het vormen van een fiscale on-

Solvabiliteit

mende projecten (aanloopkosten, voorfinanciering koop-

zullen derhalve op een andere manier gefinancierd moe-

derhoudsvoorziening alsmede een dalende WOZ-waarde,

De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen

woningen e.d.)

ten worden. De praktische uitwerking hiervan is nog on-

en de daarmee gepaard gaande afschrijving, verwachten

duidelijk. Derhalve is in de begroting er vanuit gegaan dat

wij de komende vijf jaren geen VpB af te dragen. Na deze

bedroeg per 31 december 2010 € 63,8 miljoen (ultimo
2009: € 55,0 miljoen).

uit te drukken in een percentage van het balanstotaal. Dit
percentage geeft weer in hoeverre op lange termijn aan

Rentabiliteit eigen vermogen

woningen met een huur boven de genoemde € 652,52 via

periode is een geraamd bedrag van € 100.000,- per jaar

de verplichtingen kan worden voldaan. Per balansdatum

De rentabiliteit van het eigen vermogen wordt berekend

de kapitaalmarkt gefinancierd kunnen worden. Daarnaast

opgenomen in de begroting.

bedroeg de solvabiliteit van Maasvallei 27,35% (in 2009:

door het jaarresultaat uit te drukken in een percentage

blijft het mogelijk om sociaal vastgoed via borging van het

34,99%).

van het eigen vermogen. Dit percentage geeft weer welk

WSW te financieren.

Verkoopplan
In de planperiode 2011-2020 is de verkoop voorzien van

rendement is bereikt met het eigen vermogen. De renta-

Minimale solvabiliteit (benchmark)

biliteit van het eigen vermogen van Maasvallei bedroeg in

Financiering

130 woningen. Om aan deze taakstelling te voldoen is een

Maasvallei houdt in het kader van het waarborgen van de

2010 13,81% (in 2009: -7,19%).

Het bepalen welke leningen jaarlijks nodig zijn, vindt

groslijst van te verkopen woningen samengesteld. In de

plaats op basis van de totale bedrijfsfinanciering. De loop-

groslijst zijn met name woningen opgenomen, die op ba-

financiële continuïteit bij haar beleidsbeslissingen een niet
te onderschrijden minimum voor de solvabiliteit. Deze

Rentabiliteit totaal vermogen

tijden van de aan te trekken leningen worden bepaald aan

sis van hun verdiencapaciteit hiervoor het meest geschikt

komt overeen met het gemiddelde van het door het Cen-

De rentabiliteit van het totale vermogen wordt berekend

de hand van de leningvervalkalender. Uiteraard conform

zijn. De lijst is getoetst aan de kaders van het Strategisch

traal Fonds Volkshuisvesting (CFV) in het voorafgaande

door de som van het jaarresultaat en de betaalde rente

de regels gesteld in het treasurystatuut.

Voorraadbeleid. De totale verkoopportefeuille bedraagt

jaar gepresenteerde solvabiliteitspercentage van de re-

uit te drukken in een percentage van het balanstotaal. Zo-

ferentiegroep (25,3%) en het minimaal voor Maasvallei

doende is de in 2010 gerealiseerde rentabiliteit over het

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) stelt

noodzakelijke weerstandsvermogen zoals berekend door

totale vermogen van Maasvallei te becijferen op 6,07% (in

strenge eisen aan de kasstromen van corporaties. Zo mag

De verkoopportefeuille is door de gemeente Maastricht

het CFV (10,5%). De gewenste minimale solvabiliteit komt

2009: 0,17% ).

de operationele kasstroom na een aflossingsfictie van 2%

getoetst aan het gemeentelijk beleid. Dat is vertaald in

van de leningportefeuille niet negatief zijn. In de begro-

een zogenaamde ‘stoplichtenkaart’. Uitkomst: 89% groen,

ting (2011-2020) is hiermee rekening gehouden, hetgeen

11% oranje en 0% rood. Het oordeel ‘oranje’ heeft met

heeft geresulteerd in taakstellende bezuinigingen op de

name te maken met matig tot slechte parkeersituatie. Om

beheer- en onderhoudskosten in de komende jaren.

woningen meer ‘toekomstbestendig’ te maken verdient

hiermee op 17,9% (2009: 18,7%). Bij structurele onderschrijding van de minimaal gewenste solvabiliteit vinden

Financiële continuïteit

geen onrendabele investeringen meer plaats.
In de meerjarenbegroting 2011 t/m 2020 is deze onder-

Basis voor de beoordeling van de financiële continuïteit

schrijding niet aan de orde.

op langere termijn is de meerjaren bedrijfsbegroting voor

circa 400 woningen.

dit aandacht. Het parkeerprobleem oplossen blijft naar

de jaren 2011 tot en met 2020.

Resultaat

Liquiditeit

De meerjaren bedrijfsbegroting geeft uiteindelijk de ge-

De nieuwbouwportefeuille heeft uiteraard ook grote ge-

De liquiditeit komt tot uitdrukking in een verhoudingsge-

prognosticeerde resultaten weer voor de jaren 2011 tot

volgen voor de ontwikkeling van het eigen vermogen. Dit

tal (current ratio) tussen de vlottende activa en de kortlo-

en met 2020 door extrapolatie van de huidige complex

wordt opgevangen door woningen uit de bestaande wo-

pende schulden. Om aan de kortlopende verplichtingen

exploitaties. In de complexexploitaties wordt rekening

ningvoorraad te verkopen (in de periode 2011-2020 130

te kunnen voldoen dient dit verhoudingsgetal minimaal 1

gehouden met de afname van het aantal woningen als

stuks) en bij de nieuwbouw ook koopwoningen te reali-

te bedragen. Per balansdatum bedroeg voor Maasvallei

gevolg van gerealiseerde verkopen. Een nadere specifi-

seren, voor zover in de huidige markt mogelijkheden zijn.

de current ratio 5,67 (in 2009: 0,59). De current ratio ul-

catie van de uitgangspunten die gehanteerd worden in de

Met name bij de herstructurering in Trichterveld is hier re-

timo 2010 geeft aan dat er een overschot aan liquide mid-

meerjarenbedrijfsbegroting is vermeld bij de waarderings-

kening mee gehouden.

delen is. Oorzaak hiervan is dat ultimo 2010 een lening ad

grondslagen.
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Ontwikkeling van vermogen en financiering

Aanmerkelijk belang / meldingsplichtige besluiten

middelen veelal worden ingezet voor een hoge mate van

Op basis van de meerjaren bedrijfsbegroting zijn voor de komende vijf jaar onderstaande ontwikkelingen vast te stellen.

In het verslagjaar zijn buiten de begroting en het vast-

kwaliteit in woonproducten en dienstverlening en ontwik-

gelegde in het activiteitenplan, geen verbindingen aan-

keling van nieuwe projecten.

Ontwikkeling van vermogen en financiering (x € 1.000,-)
		

2010

2011

gegaan c.q. besluiten genomen die van een dergelijke
2012

2013

2014

2015

Resultaat
Bedrijfsopbrengsten

18.944

23.070

22.329

23.736

24.685

25.541

Bedrijfslasten

17.656

12.976

14.187

13.132

13.825

12.959

importantie zijn om hier nog aanvullend vermelding te

Naar aanleiding van haar onderzoek naar de financiële

krijgen danwel op basis van het BBSH vooraf gemeld had-

positie van Maasvallei op basis van de cijfers eind 2009

den moeten worden aan het Ministerie van VROM.

concludeert het CFV dat Maasvallei voldoende solvabel is
en dat de voorgenomen activiteiten in de eerstvolgende

						
Saldo

1.288

10.094

8.142

10.604

10.860

vijf jaren passen bij de vermogenspositie van Maasvallei.
12.582

						

Bevindingen Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV)

Dit solvabiliteits- en continuïteitsoordeel zijn daarom voor

De feitelijke invulling van het in de Woningwet en het

het CFV geen aanleiding tot nader financieel onderzoek.

Rentebaten

480

128

55

51

47

44

Besluit beheer sociale-huurwoningen (BBSH) verankerde

Rentelasten

5.352

6.384

7.173

7.946

8.343

8.449

financiële toezicht van de Minister van VROM op de woningcorporaties wordt verricht door het CFV.

						
Resultaat uit gewone bedrijfs-

-3.584

3.838

1.024

2.709

2.564

4.177

voering voor belastingen
						
Vennootschapsbelasting
Resultaat deelneming
Resultaat uit gewone bedrijfs-

2.305

-

-

-

-

-

-15

-

-

-

-

-

-1.294

3.838

1.024

2.709

2.564

4.177

voering na belastingen
Waardeverandering MVA

10.106

1.858

5.949

3.362

2.779

529

				
Resultaat na belastingen na

8.812

5.696

6.973

6.071

5.343

Overige informatie

4.706

mutatie actuele waarde materiële

De algemene conclusie die uit de bevindingen van het

Onrendabele investeringen

CFV kan worden getrokken is dat bij Maasvallei geen

In het verslagjaar zijn onderstaande onrendabele investe-

sprake is van een grote financiële overwaarde maar dat de

ringen in de administratie verwerkt.

Onrendabele investeringen ( x € 1.000,-)
Activiteit

Onrendabel		

Opmerkingen

Afgeboekt inzake nieuwbouw

€

6.620,-

Brandveiligheid / inbraakwering

€

12,-

Via planmatig onderhoud

Verbeteren woonomgeving / aanpassingen

€

25,-

Via planmatig onderhoud

HR ketels bij vervanging c.v. ketels zonder huurverhoging

€

31,-

Via planmatig onderhoud

Extra dakisolatie zonder huurverhoging

€

10,-

Via planmatig onderhoud

Medewerkers leefbaarheid

€

88,-

Via lonen en salarissen

Totaal

€

6.786,-

Via resultatenrekening

vaste activa						
Balansposten						
Eigen vermogen
- overige reserves

63.799

69,494

76.470

82.539

87.881

92.586

728

728

728

728

728

728

Langlopende schulden

160.769

179.384

208.255

210.718

212.121

Materiële vaste activa

186.090

217.626

245.658

260.414

268.393

274.575

Financiële vaste activa

1.641

1.589

1.534

1.475

1.425

1.382

Voorzieningen

199.907

						
Financiële kengetallen						
Solvabiliteit

27,35

26,93

26,73

27,45

28,48

29,42

Current Ratio

5,67

4,56

4,33

4,22

4,18

4,17

Rentabiliteit totaal vermogen

6,07

4,68

4,95

4,66

4,43

4,18

Rentabiliteit eigen vermogen

13,81

8,19

9,12

7,35

6,08

5,08

78
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Balans
Bedragen x e 1.000 						

Bedragen x e 1.000 						

						

						

ACTIVA		

PASSIVA		

		
		
		

31-12-2010		

31-12-2009		 		

Geconsolideerd

Enkelvoudig

Geconsolideerd		Enkelvoudig

Maasvallei

Maasvallei

Maasvallei		Maasvallei

Groep		

		
		
		

Groep		

31-12-2010		

31-12-2009		

Geconsolideerd

Enkelvoudig

Geconsolideerd		Enkelvoudig

Maasvallei

Maasvallei

Maasvallei		 Maasvallei

Groep		

Groep		

						

						

Vaste Activa						

Eigen Vermogen

Immateriële vaste activa:

1					

					

Computersoftware

1.1

239

239

145 *

145 *

Overige reserves

7				
7.1

63.799

64.713

54.987

55.804

63.799

64.713

54.987

55.804

						

Totaal eigen vermogen		

Materiële vaste activa:

2					

					

Onroerende zaken in exploitatie

2.1

152.810

151.762

131.231 		

130.364

Onroerende zaken in ontwikkeling

2.2

30.481

29.438

18.360 		

16.780

Onroerende en roerende zaken

2.3

2.799

2.799

2.291 *

2.291 *

					

Voorzieningen

8				

					
Onrendabele investeringen nieuwbouw

8.1

186

186

1.342

1.342

Latente belastingverplichtingen

8.2

158

158

1.211

1.211

Loopbaanbudget

8.3

132

132 		

						

Jubileum

8.4

206

206 		

Financiële vaste activa:

3					

Deelneming Roos

8.5

Te vorderen BWS subsidie

3.1

286

286

333 		

333

Deelneming

3.2

81

-

80 		

-

Belastinglatenties

3.3

1.252

Overige

3.4

22

tdv exploitatie						
Totaal materiële vaste activa		

186.090

183.999

151.882 		

149.435

16 		

1.971

1.641

2.978

429 		

2.304

						
Totaal vaste activa		

187.970

187.216

152.456 		

Totaal voorzieningen		

728

682

2.553

2.553

					

Langlopende schulden

						
Totaal financiële vaste activa		

					
					

1.252 			
1.440

46 			

					
Leningen

151.884

9				
9.1

160.769

160.769

91.685

91.685

					

						

Totaal langlopende schulden		

Vlottende Activa

4					

					

Voorraden onderhoudsmaterialen

4.1

24

24

28 		

28

						

160.769

160.769

91.685

91.685

					
					

Vorderingen

5

2.117

3.772

3.287 		

4.679

					

Liquide middelen

6

43.180

43.107

1.389 		

1.339

Kortlopende schulden

45.321

46.903

4.704 		

7.995

7.955

7.935

7.888

					

						
Totaal vlottende activa		

10

6.046

					

								

					

Totaal activa		

Totaal passiva		

80
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234.119
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Winst- en verliesrekening
Bedragen x e 1.000 						

		
		
		
		

2010		

2009		

Geconsolideerd

Enkelvoudig

Geconsolideerd		Enkelvoudig

Maasvallei

Maasvallei

Maasvallei		Maasvallei

Groep		

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

Groep					

Bedrijfsopbrengsten								
Huren

11

15.609

15.594

15.116 		

15.103

Vergoedingen

12

1.417

1.417

1.385 		

1.385

Bijdragen in exploitatie

13

-

-

172 		

172

Verkoop onroerende zaken

14

1.486

1.486

- 		

-

Overige bedrijfsopbrengsten

15

432

432

471 		

471

18.944

18.929

17.144 		

17.131

Totaal bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten									
Afschrijvingen

16

78

78

56 		

56

Overige waardeveranderingen

17

6.620

6.620

4.106 		

4.106

Lonen en salarissen inclusief bestuurder

18

2.610

2.610

2.088 		

2.088

Sociale lasten

19

301

301

236 		

236

Pensioenlasten

20

393

393

380 		

380

De stichting heeft zowel de enkelvoudige jaarrekening

men vanaf de datum waarop geen sprake meer is van be-

Lasten onderhoud

21

3.065

3.065

2.625 *

2.625 *

als de geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens

slissende zeggenschap. De posten in de geconsolideerde

Overige bedrijfslasten

22

4.589

4.568

5.031 *

5.008 *

de wettelijke bepalingen als opgenomen in Titel 9 Boek

jaarrekening worden volgens uniforme grondslagen van

17.656

17.635

14.522 		

2 Burgerlijk Wetboek en in artikel 26, eerste lid van het

waardering en resultaatbepaling vastgesteld.

materiële vaste activa

Totaal bedrijfslasten		

14.499

Algemeen

op de groepsmaatschappij is verkregen. De groepsmaatschappijen worden niet meer in de consolidatie opgeno-

Besluit beheer sociale huursector (BBSH) en de Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor

Salderen

								

de Jaarverslaggeving.

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden

Financiële baten en lasten

De jaarrekening is opgemaakt op 8-06-2011. De geconso-

gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend in-

lideerde jaarrekening luidt in Euro’s, hetgeen de functio-

dien en voor zover:

nele en presentatievaluta van de groep is.

• Een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om

Bedrijfsresultaat		

1.288

1.294

2.622 		

2.632

23					

Rentebaten		

480

556

394 		

490

Rentelasten		

5.352

5.352

4.215 		

4.215

Totaal financiële baten en lasten		

-4.872

-4.796

-3.821		

-3.725

het actief en de post van het vreemd vermogen gesal-

								

Consolidatie

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering		

In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële

-3.584

-3.502

-1.199		

-1.093

deerd en simultaan af te wikkelen; en
• Het stellige voornemen bestaat om het saldo als zoda-

voor belastingen									

gegevens opgenomen van de stichting en haar groeps-

Belastingen

24

2.305

2.305

-194		

-194

maatschappijen per 31 december van het boekjaar.

Resultaat deelneming

25

15-

-

20 		

-

-1.294

-1.197

-1.373		

-1.287

Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennoot-

na belastingen							

schappen waarin beslissende zeggenschap wordt uitge-

1.1 Computersoftware

Mutatie actuele waarde materiële

oefend.

Gekochte softwarelicenties worden geactiveerd tegen de

vaste activa									

De groepsmaatschappijen worden integraal geconsoli-

verkrijgingsprijs en lineair afgeschreven in een periode van

Resultaat na belastingen na mutatie		

deerd vanaf de datum waarop beslissende zeggenschap

vijf jaar.

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
26

10.106
8.812

10.106
8.909

-2.581		
-3.954		

-2.58-3.868

nig of beide posten simultaan af te wikkelen.

1. Immateriële vaste activa

actuele waarde materiële vaste activa
82
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* voor vergelijkingsdoeleinden aangepast i.v.m. gewijzigde presentatie

2010 | Jaarverslag Maasvallei

83

9 | Financieel verslag en accountantsverklaring

2 Materiële vaste activa

De mutatie van de bedrijfswaarde is als volgt te verklaren:

2.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste

voortgezette daling van de WOZ waarde ultimo 2010 valt

( bedragen x e 1 miljoen)

van de exploitatie

op dit moment niet te maken. Gezien de onzekerheid om-

Deze activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde ver-

trent de omvang van het afwaarderingverlies kan geen in-

2.1 Onroerende zaken in exploitatie
De grond in eigendom, de afgekochte erfpacht en de

Actuele waarde 31-12-2009		

131,2

minderd met afschrijvingen. De afschrijving is lineair en

zicht worden gegeven in de omvang en de waardering van

woningen met de daarbij behorende installaties, de ga-

Jaareffect		0,0

gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening hou-

de hiermee samenhangende belastinglatentie.

rages en de investeringen in woningverbetering alsmede

Gevolgen mutaties in het bezit:

dend met de restwaarde. Indien de verwachting omtrent

woningaanpassingen zijn complexgewijs gewaardeerd te-

• aanpassing geoormerkte verkopen               

gen actuele waarde.

2,7

de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde

• verkoop huurwoningen

              -1,5

in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als

• sloop huurwoningen

              -0,4

een schattingswijziging verantwoord.

De actuele waarde is gebaseerd op de bedrijfswaarde.

• nieuw-/verbouw

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante

• overig gerealiseerd beleid

waarde van de toekomstige in- en uitgaande kasstromen

			

bij voortgezet gebruik van het actief en bij het uiteindelijk

Subtotaal		150,1

Leningen u/g
De verstrekte leningen zijn gewaardeerd tegen nominale

23,2
               -5,1

3.4 Overige financiële vaste activa

3 Financiële vaste activa

waarde, rekening houdend met mogelijke duurzame waardeverminderingen.

3.1 Te vorderen BWS-subsidies
Waardering van de te vorderen BWS-subsidies vindt plaats

afstoten. De uitgangspunten voor de berekening van de

4 Voorraden

bedrijfswaarde zijn gelijk aan de uitgangspunten van de

Gevolgen aanpassing van beleidsparameters en uitgangs-

door aan de contante waarde van de subsidie bij aanvang

financiële meerjaren begroting van de stichting.

punten

van de exploitatie jaarlijks rente toe te rekenen tegen het

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs

Het huur-, verkoop-, en onderhoudsbeleid en de her-

• wijziging disconteringsvoet

subsidierendement onder aftrek van de ontvangen bijdrage.

of vervaardigingsprijs danwel de lagere opbrengstwaarde.

structureringsopgave zijn elementen waarmee rekening

• levensduur

is gehouden bij het formuleren van de uitgangspunten.

• inflatie en lastenstijging

3.2 Deelneming

5 Vorderingen

De resultaten uit het strategisch voorraad beheer, in het

• huurbeleid

bijzonder voor wat betreft de investeringen in het bezit

• onderhoudsuitgaven

om te komen tot de gewenste prijs-kwaliteitverhouding

• overige baten/lasten, algemeen beheer      

per product-markt combinatie, zijn ook als zodanig in de

• verkoopbeleid bestaand bezit

bedrijfswaardeberekeningen verwerkt.

• overige

             11,6
-0,6
             -7,1
2,8

Deelnemingen waarin de stichting invloed van betekenis

              7,3

uitoefent op het zakelijke en financiële beleid worden te-

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale

-11,7

gen de vermogensmutatiemethode gewaardeerd. In over-

waarde onder aftrek van een voorziening voor mogelijke

                0,3

eenstemming met deze methode, worden de deelnemin-

oninbaarheid.

0,1

gen in de balans opgenomen tegen het aandeel van de
stichting in de nettovermogenswaarde vermeerderd met

						
De actuele waarde ultimo 2010 bedraagt e 152,8 miljoen

Actuele waarde 31-12-2010		

152,8

6 Liquide middelen

haar aandeel in de resultaten van de deelnemingen vanaf
het moment van verwerving, bepaald volgens de grond-

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de no-

Het inrekenen van het geactualiseerde verkoopprogram-

slagen zoals vermeld in deze jaarrekening. In de winst-en-

minale waarde

De hierna volgende parameters zijn gehanteerd voor het

ma alsmede de nieuwe inflatie parameters, in het bijzon-

verliesrekening wordt het aandeel van de stichting in het

bepalen van de bedrijfswaarde:

der de huurstijging en wijziging in de disconteringsvoet,

resultaat van de deelnemingen opgenomen.

zijn voornamelijk bepalend voor de wijzigingen in de

De groepsmaatschappij Holding WS Maasvallei Maastricht

(2009 e 131,2 miljoen).

2011

1,00%

bedrijfswaarde.

BV heeft ultimo boekjaar een negatief eigen vermogen

		

vanaf 2012

2,25%

De complexindelingen zijn gedefinieerd op basis van de

ad. e 899 duizend (2009: e 817 duizend)

		

vanaf 2016

2,00%

voormalige ministeriele beschikkingen, welke in lijn liggen

Huurderving:		1,00%

met de complexdefinities zoals in het strategisch voorraad

3.3 Latente belastingvordering

Inflatie onderhoud:

beheer.

Voor de beschikbare voorwaartse verliescompensatie

Huursomstijging:

2011

2,50%

		

vanaf 2012

3,25%

		

vanaf 2016

3,00%

2.2 Onroerende zaken in ontwikkeling

zover het waarschijnlijk is dar er fiscale winst beschikbaar

2011

1,50%

De onroerende zaken in ontwikkeling zijn gewaardeerd te-

zal zijn voor verrekening.

		

vanaf 2012

2,25%

gen de tot en met balansdatum bestede bedragen, onder

		

vanaf 2016

3,00%

aftrek van eenmalige subsidies en het eventueel onrenda-

Een betrouwbare inschatting van het uiteindelijk te ver-

Disconteringsvoet:		

5,25%

bel deel van de investeringen.

wachten fiscale afwaarderingverlies uit hoofde van een

Inflatie overige variabele lasten:

84
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7 Eigen vermogen

8.2 Voorziening latente belastingverplichtingen

dienstjaar en het afscheid bij 65 jarige leeftijd. De verplich-

jaarlijkse bijdragen van de woningaanpassingen verant-

Voor alle belastbare tijdelijke verschillen wordt een latente

tingen zijn per individuele medewerker bepaald, waarbij

woord.

Het eigen vermogen, met name de overige reserves, vol-

belastingverplichting opgenomen tenzij anders vermeld in

de toekomstige uitkering contant is gemaakt. In de bepa-

gens de enkelvoudige jaarrekening is niet gelijk aan het

de toelichting op de balans. Voor alle verrekenbare tijde-

ling van de voorziening is rekening gehouden met toe-

14. Verkoop onroerende goederen

eigen vermogen en resultaat volgens de geconsolideerde

lijke verschillen en voor beschikbare voorwaartse verlies-

komstige salarisontwikkelingen, indexaties, sterfte-, ver-

Dit betreft de opbrengst uit de verkoop van huurwonin-

jaarrekening. De aansluiting hiertussen is als volgt:

compensatie wordt een latente belastingvordering opge-

loop- en arbeidsongeschiktheidskansen

gen. Deze opbrengst wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt als alle belangrijke rechten op economische

nomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst
		

Eigen

Jaar-

vermogen

resultaat

64.713

8.909

Overige reserves
enkelvoudige jaarrekening
Groepsmaatschappij met

-914

-97

negatief eigen vermogen

8.5 Voorziening deelneming Roos

voordelen alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking

Maasvallei Beheer en Diensten B.V. participeert in de VOF

tot de goederen zijn overgedragen aan de koper, het be-

De waardering van latente belastingverplichtingen en

Roos. Vanwege het negatief behaalde resultaat in 2010 is

drag van de opbrengst op betrouwbare wijze kan worden

-vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen

een voorziening getroffen.

bepaald en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.

9/10 Langlopende- kortlopende
schulden

15. Overige bedrijfsopbrengsten

beschikbaar zal zijn voor verrekening.

van de door de stichting, per balansdatum, voorgenomen
wijze van realisatie of afwikkeling van activa en verplichtin-

Resultaat op intercompany

0

0

gen. De latente belastingverplichtingen en -vorderingen

• Vergoedingen en verrichte diensten.

Transacties

worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover

		

waardering tegen contante waarde wordt toegepast, is dit

Bij de eerste opname van langlopende schulden (financi-

uiteengezet in de toelichting op de balans.

ële verplichtingen) worden deze opgenomen tegen reële

Overige reserves

63.799

8.812

Hieronder zijn verantwoord:
• De aan derden doorberekende kosten voor administratie en beheer.

geconsolideerde

waarde verminderd met de direct daaraan toe te rekenen

jaarrekening		
De (niet-)latente belastingvorderingen en -verplichtingen

transactiekosten. Na de eerste waardering worden de fi-

Intercompany-transacties

worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene

nanciële verplichtingen gewaardeerd tegen de geamor-

Resultaten uit transacties met en tussen groepsmaat-

voorwaarden voor saldering.

tiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode.

schappijen worden volledig geëlimineerd. Resultaten uit

Winst of verlies worden in de winst-en verliesrekening op-

transacties met en tussen deelnemingen die tegen netto-

8 Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waar-

Tussen de stichting en haar Nederlandse groepsmaat-

genomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans

vermogenswaarde gewaardeerd worden, worden pro-

van het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afge-

schappijen bestaat een fiscale eenheid.

worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.

portioneel verantwoord. Resultaten uit transacties met en

wikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schat-

Latente belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de

De gemiddelde rentevoet van de langer dan een jaar uit-

tussen deelnemingen die tegen kostprijs worden gewaar-

ten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door

voorzieningen; latente belastingvorderingen zijn opgeno-

staande leningen bedraagt 4,44% (2009: 4,79%).

deerd, worden volledig verantwoord, tenzij zij in wezen

de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn

men onder de overige vorderingen van de financiële vaste

om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per ba-

activa.

niet zijn gerealiseerd.

Opbrengsten

lansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaar-

Kosten

8.3 Loopbaanbudget

11. Huren

In de CAO Woondiensten 2009-2010 zijn afspraken opge-

Betreft de te ontvangen netto huren, exclusief de vergoe-

Algemeen

8.1 Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw

nomen inzake een individueel loopbaanontwikkelingsbud-

dingen voor leveringen en diensten en onder aftrek van

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hier-

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investe-

get dat beschikbaar wordt gesteld aan de werknemers, te

huurderving.

voor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toe-

ringen nieuwbouw worden als bijzondere waardeveran-

besteden in de periode 2011 tot en met 2015. Het door

dering in mindering gebracht op de boekwaarde van het

Maasvallei maximaal hieraan te besteden budget be-

12. Vergoedingen

ben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen

complex waartoe de investeringen gaan behoren. Indien

draagt in deze periode circa e 132 duizend.

Betreft van huurders (boven de netto huurprijs) en derden

die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar

ontvangen vergoedingen voor de levering van goederen

worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van

en diensten.

de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt

deerd tegen nominale waarde.

en voor zover de verwachte verliezen de boekwaarde van

gerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking heb-

het betreffende complex overtreffen, wordt voor dit meer-

8.4 Jubileumvoorziening

dere een voorziening gevormd. Onder verwachte verlie-

De voorziening voor jubilea is getroffen voor toekomstige

zen wordt in dit verband verstaan het nadelige verschil

uitkeringen overeenkomstig de opgenomen bepalingen

13. Bijdragen in exploitatie

tussen de bedrijfswaarde en de berekende verkrijgings- of

in de CAO Woondiensten, waarbij uitkeringenvoor jubi-

Betreft de jaarlijkse vrijval van de egalisatierekeningen

vervaardigingsprijs.

lea zijn toegezegd bij het bereiken van 12½, 25e en 40e

subsidie BWS en rijksbijdragen. Tevens worden hier de
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16. Afschrijvingen

Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten

26. Mutatie actuele waarde materiële vaste activa

De afschrijving op de activa ten dienste van de exploitatie

laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden.

Dit betreft de mutatie in de bedrijfswaarde van de onroe-

zijn gebaseerd op basis van de verkrijgings- of vervaardi-

rende zaken in exploitatie als gevolg van het tijdseffect

gingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire

24. Belastingen

en de aanpassingen in beleidsparameters en uitgangs-

methode op basis van de geschatte economische levens-

Met ingang van 1 januari 2008 zijn woningcorporaties in-

punten.

duur.

tegraal belastingplichtig geworden voor de heffing van
de vennootschapsbelasting. Woningstichting Maasvallei

Pensioenen

17. Overige waardeveranderingen materiële

Maastricht vormt vanaf 1 januari 2008 een fiscale eenheid

vaste activa

voor de heffing van de vennootschapsbelasting met Hol-

De (vroeg)pensioenen van de werknemers van de corpo-

Hieronder zijn de onrendabele investeringen in onroeren-

ding WS Maasvallei en haar dochtervennootschappen.

ratie zijn ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds voor

de zaken in ontwikkeling opgenomen.

de Woningcorporaties (SPW). De betreffende pensioenIn het kader van de integrale belastingplicht zijn Aedes en

regeling kwalificeert als een toegezegdpensioenregeling

18 t/m 20 Lonen, salarissen, sociale lasten

de Belastingdienst op 23 januari 2009 een nieuwe vast-

aangezien de pensioenuitkeringen aan de deelnemers

en pensioenlasten

stellingsovereenkomst (VSO II) overeengekomen. In VSO

niet uitsluitend afhankelijk zijn van de betaalde premies en

Deze lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden

II is o.a. voorgeschreven op welke wijze de activa en pas-

behaalde rendementen maar ook gekoppeld zijn aan de

verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze ver-

siva die in 2006 en 2007 op grond van VSO I niet waren

pensioengrondslagen/salarissen van de deelnemers.

schuldigd zijn aan de werknemers.

belast voor de heffing van de vennootschapsbelasting op

Het bedrijfstakpensioenfonds stelt overigens dat de pen-

de openingsbalans per 1 januari 2008 dienen te worden

sioenregeling een toegezegde bijdrageregeling betreft.

21. Lasten onderhoud

gewaardeerd. Verder regelt VSO II op welke wijze het

De pensioenregeling is in de jaarrekening verwerkt als

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe

resultaat op projectontwikkeling ingeval van gemengde

een toegezegde bijdrageregeling omdat overeenkomstig

te rekenen kosten van onderhoud verantwoord. Van toere-

projecten en het resultaat op kooptussenvormen dient te

RJ271.310 voldaan is aan de voorwaarden dat :

kenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamhe-

worden verantwoord.

• de corporatie is aangesloten bij een bedrijfstakpensi-

den in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.

oenfonds en tezamen met andere rechtspersonen deDe belastingen in de winst- en verliesrekening worden

zelfde pensioen-regeling toepast en;

22. Overige bedrijfslasten

berekend op basis van het verantwoorde resultaat, reke-

• de corporatie geen verplichting heeft tot het voldoen

De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het

ning houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of

van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij

verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

gedeeltelijk niet aftrekbare kosten. Tevens wordt daarbij

het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen

rekening gehouden met wijzigingen in latente belasting-

van hogere toekomstige premies.

23. Financiële baten en lasten

vorderingen en –verplichtingen uit hoofde van wijzigingen

Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de winst- en

in het belastingtarief, een herbeoordeling van de realisa-

Dit betekent dat de verschuldigde premie-bijdragen

verliesrekening verwerkt rekening houdend met de effec-

tiemogelijkheid van latente belasting-vorderingen of een

rechtstreeks in de winst- en verliesrekening als pensioen-

tieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien

wijziging in de verwachte realisatie van een actief.

last worden verantwoord en dat de nog te betalen danwel

hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk.

terug te ontvangen bijdragen worden opgenomen onder

Rentelasten worden toegerekend aan de opeenvolgende

25. Aandeel in het resultaat van niet-geconsoli-

verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom.

deerde ondernemingen

de kortlopende schulden respectievelijk vorderingen.

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van beteke-

De Nederlandsche Bank stelt een minimale dekkingsgraad

(Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de

nis wordt uitgeoefend op het zakelijk en financiële beleid,

van 105% en een buffervereiste van 117%. In 2009 heeft

opeenvolgende verslagperioden toegerekend zodanig

wordt opgenomen het aan de woningcorporatie toeko-

SPW een herstelplan gepresenteerd met als doelstelling

dat tezamen met de over de lening verschuldigde rente-

mende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen.

binnen een herstelperiode van vijf jaar weer binnen het mi-

vergoeding de effectieve rente in de winst- en verliesreke-

nimum niveau van 105% te zijn en binnen vijftien jaar weer

ning wordt verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde

op het vereiste niveau van 117%. Eind 2010 bedraagt de

van de schuld.

dekkingsgraad circa 102% (2009: 106%).
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Kasstroomoverzicht

(Geconsolideerd)

Accountantsverklaring

Bedragen x e 1.000 					

		

2010		

2009

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 opgeno				

men onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Samenstelling geldmiddelen					
Geldmiddelen per 31 december 2009 van de groep		

1.389 			

Balansmutatie geldmiddelen in 2010		

41.791 			

Geldmiddelen per 31 december 2010 van de groep		

43.180

		

					
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Bedrijfsresultaat		

1.273 		

2.642

Aanpassingen voor:					
• afschrijvingen

78

58

5.919

2.764

-1.156

-1.181

		

4.841 		

• overige waardeveranderingen
• mutatie voorzieningen

1.641

					
Veranderingen in vlottende middelen:		

1.493 		

2.653

					
Kasstroom uit bedrijfoperaties		

7.607 		

6.936

					
Ontvangen interest
Betaalde interest

480 		

394

-5.352		

-4.215

		

-4.872		

-3.821

					
Totaal kassstroom uit operationele activiteiten		

2.735 		

3.115

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

-32.648		

-21.405

2.549 		

-

71 		

10

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		

-30.028		

-21.395

					
Kasstroom uit financieringsactiviteiten					
Nieuw opgenomen leningen

78.500 		

23.000

Aflossing langlopende schulden

-9.416		

-9.926		

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		

69.084 		

Mutatie geldmiddelen		

41.791 		
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Kengetallen
Boekjaar

(Geconsolideerd Maasvallei)
2010

2009

2008

2007

2006

Waarderingsgrondslag							

Colofon

Aantal verhuureenheden							
Woongelegenheden in eigendom						

Maasvallei

zelfstandige woongelegenheden

Severenstraat 200

2918

2826

2810

2913

2940

431

431

438

454

456

18

18

18

19

16

204

169

143

143

147

11

14

12

16

16

Totaal aantal verhuureenheden in eigendom

3582

3458

3421

3545

3575

Telefoon: 043 368 37 37

Rekenverhuureenheden*

3214

3116

3095

3211

3237

Fax: 043 363 26 30

onzelfstandige woongelegenheden
Woonwagens / standplaatsen
Garages / parkeerplaatsen
Winkel- / bedrijfsruimten

6225 AH Maastricht
Postbus 5537
6202 XA Maastricht

* (onzelfstandige woongelegenheid telt voor ½ verhuureenheid)
(garage / parkeerplaats telt voor ¼ verhuureenheid)							
Woongelegenheden in beheer
Garages in beheer
Totaal aantal verhuureenheden in exploitatie
Technisch en administratief beheer
Totaal aantal eenheden
Aantal woongelegenheden in aanbouw

144

157

187

144

144

51

34

34

34

34

3.777

3.649

3.642

3.723

3.753

318

318

318

605

605

4095

3967

3960

4328

4358

22

27

4

215 * *

181 * *

E-mail: wst@maasvallei.nl
Internet: www.maasvallei.nl
Inschrijving Kamer van Koophandel Maastricht nr. 146147 94.

Ontwerp, layout en realisatie
Strategyminds Maastricht

Balans en winst- en verliesrekening Bedragen x e 1.000						
Eigen vermogen

63.799

54.987

58.941

61.899

53.255

Fotografie

Huren

15.609

15.116

14.817

14.729

14.517

Moniek Wegdam

Vergoedingen

1.417

1.385

1.454

1.303

1.447

Jaarresultaat

8.812

-3.954

-2.958

8.645

14.726

Luc Hommes

Algemeen							
Huurachterstand zittende huurders in % jaarhuur

0,66

0,63

0,72

0,83

0,98

Huurderving in % jaarhuur

0,89

0,93

0,58

0,77

0,64

19.851

17.646

19.044

19.277

16.451

2,99

5,29

4,68

4,4

5,14

13,81

-7,19

-5,02

13,97

27,65		

Gemiddelde netto huur per verhuureenheid

4.901

4.897

4.821

4.613

4.511

Totale personeelsbezetting op fulltime basis

42,8

38,2

35,9

32,7

36,3

3.304

2.704

2.176

2.041

1.989

Solvabiliteit ( EV/TV x 100)

27,4

35,0

40,7

41,9

37,7

Rentabiliteit totale vermogen

6,07

0,17

0,80

8,76

13,54

Liquiditeit (current ratio)

5,67

0,59

1,85

1,80

1,98

Betaalde rente in % van lang vreemd vermogen (RVV) 3,33

4,60

5,24

5,32

5,31

ABR per verhuureenheid
Renteresultaat uitgedrukt in een percentage van
de reserves, egalisatierekeningen
Jaarresultaat uitgedrukt in een percentage van het
eigen vermogen (rentabiliteit eigen vermogen)

Salarissen en sociale lasten (x e 1.000 )

Werkkapitaal (x e 1.000 )

37.326

-3.232

3.915

2.898

4.674

Interne financiering (x e 1.000 )

25.560

60.472

57.414

60.616

49.004
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** inclusief 30 verpleegeenheden

Het kan altijd meer of beter. Daar zijn wij ons van bewust. Valt u iets op bij het lezen van dit jaarverslag?
Laat ons weten wat u ervan vindt.
Alle rechten voorbehouden
©2011 Maasvallei
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