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Voorwoord
Het jaarverslag 2011 is tot stand gekomen in een voor Maasvallei bewogen jaar. De wereld waarin we werken
is volop in beweging. Economische en demografische ontwikkelingen, nieuwe Europese regelgeving en bezui
nigingen van rijkswege met grote gevolgen voor de koopkracht van huurders en de investeringscapaciteit van
corporaties vragen van ons om een gedegen aanpak. Ook zien we nog steeds een overheid die weigert de
woningmarkt fundamenteel te veranderen.

Maasvallei heeft zich in 2010/2011 laten visiteren. De visitatiecommissie heeft vastgesteld

Een aantal tot de verbeelding sprekende voorbeelden:

dat Maasvallei over de hele linie voldoende tot goed presteert. De algemene teneur in

• de samenwerking met Vivre, die onder meer heeft geleid tot de nieuwbouw zorg- en

het visitatierapport is dat Maasvallei goed op weg is om het goede van een traditionele
corporatie, gericht op de oorspronkelijke kerntaken, te combineren met vernieuwingsgericht handelen. Het visitatierapport heeft ons aangemoedigd een aantal concrete acties
te ondernemen.

groepswonen Hagerpoort.
• samen met de Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvedère de nieuwbouw Lindenkruis realiseren als onderdeel van de herontwikkeling het voormalige terrein van de Nutsbedrijven.
• de verbouwing van het monumentale pand Begijnenstraat waarbij Maasvallei als maatschappelijke organisatie de samenwerking zocht met ketenpartners MTB en Westrom.

Op tal van fronten heeft Maasvallei haar nieuw gezicht laten zien. Wij hebben onze stake-

Beiden zijn actief op het gebied van reïntegratie en sociale activering.

holders meer betrokken bij het beleid door ze actief te laten deelnemen in meetings en

• de voorbereidingen van de bouw van negen eengezinswoningen volgens het cradle to

één op één gesprekken. En het is niet alleen bij praten gebleven. Plannen zijn tot uitvoer

cradle principe. Voor planvoorbereiding en -uitwerking van deze woningen zijn wij in een

gekomen en hebben tot bijzondere prestaties geleid.

zeer vroeg stadium op zoek gegaan naar bewoners die dit gedachtegoed onderstrepen.
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Maasvallei steekt zijn nek ver uit. Volgens onze toezichthouder, het CFV, is dat niet geheel

In het kader van ons duurzaamheidsbeleid hebben wij ervoor gekozen dit jaarverslag di-

zonder risico’s. Zij hebben ons gevraagd een plan te maken om ons vermogen aan te dik-

gitaal ter beschikking te stellen. Het gedrukt jaarverslag publiceren wij nog slechts in een

ken. Dit plan hebben wij inmiddels gepresenteerd.

beperkte oplage. Onze focus ligt op de digitale versie die ook beschikbaar is op onze
website www.maasvallei.nl. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u met ons

In het verslagjaar hebben wij kritisch naar onze bedrijfsvoering bekeken. Wij hebben de

contact opnemen.

primaire werkprocessen uniform beschreven, de herijking van ons strategisch voorraadbeleid verder uitgewerkt, het digitaliseren van onze documenten en facturen in gang gezet,

Wij wensen u veel leesplezier bij het lezen van dit jaarverslag.

een nieuwe participatie- en klachtenstructuur uitgewerkt en ons gemoderniseerd kantoor
weer betrokken.

Ing. Frans Crijns
Directeur bestuurder

En last but not least de omslag van de interne organisatie. Maasvallei transformeert van
een gesloten interne organisatie naar een transparante extraverte organisatie. Een proces
dat onderbelicht is gebleven de afgelopen jaren. In dit jaarverslag besteden wij hieraan
extra aandacht.
Bovenstaande onderwerpen zijn slechts enkele van de vele onderdelen, die we afgelopen jaar hebben opgepakt. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben
wij uiteraard ook onze reguliere werkzaamheden uitgevoerd. Wij vertrouwen erop ook de
komende jaren onze taken en doelstellingen te realiseren.
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Inleiding

1

De omgeving waarin wij werken is sinds 2009 sterk in beweging: een onstabiele politieke omgeving, de aanhou
dende economische crisis, een woningmarkt die op slot zit, de Europese regelgeving en een parlementaire enquête
over het functioneren van corporaties als gevolg van diverse mistoestanden in de sector. De economische crisis
biedt ook kansen: de rente is laag, de bouwkosten zijn laag, de btw op onderhoud is tijdelijk verlaagd en de
overdrachtsbelasting is verlaagd. Deze externe ontwikkelingen vragen om een flexibele organisatie met een
efficiënte dienstverlening.

1. Inleiding
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1. Inleiding

Vanwege deze ontwikkelingen hebben wij het in 2009 opgesteld ondernemingsplan

Een groot deel is echter niet beïnvloedbaar. Vooral deze niet beïnvloedbare ontwikkelin-

‘Maasvallei Onderweg’ in 2011 kritisch onder de loep genomen. Onze conclusie is dat wij

gen hebben een negatief effect op onze bedrijfsvoering. Eenzijdige acties van overheids-

in deze tijd, waarin de externe omgeving voortdurend verandert, vast houden aan onze

wege dragen niet bij aan het creëren van een omgeving om optimaal te kunnen opereren.

ambities. Dat betekent dat wij met ons ondernemingsplan nog steeds de juiste richting

Demografische ontwikkelingen, de economische crisis, achterblijvende verkopen, een af-

volgen. Onze missie voor de komende jaren blijft onveranderd. Maasvallei wil zich als

wijkend huurbeleid voor huishoudens met een inkomen boven e 43.000,-, de introductie

maatschappijgedreven onderneming profileren. Deze ambitie hebben wij doorvertaald in

van de nieuwe Woningwet, het kooprecht voor huurders en de heffing om de huurtoeslag

onze doelen en ambities. Wij besteden op drie niveaus aandacht aan mensen:

te financieren blijven de komende jaren van invloed op ons functioneren.

• klanten: het zo goed mogelijk huisvesten van mensen in ons werkgebied;
• wijk: het verbeteren van de kwaliteit van samenwonen en leven in de wijk;
• maatschappij: inspelen op vragen uit de samenleving gericht op samen wonen en leven.

Ontwikkelingen

Tegelijkertijd betekent vast houden aan onze ambities niet dat we de ontwikkeling kunnen

• In 2011 hebben wij onze nieuwbouwactiviteiten in ons werkgebied gecontinueerd. In

negeren. De realiteit van vandaag de dag, vraagt om een aangepaste zakelijkheid. Om

de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Beek is de eerste nieuwbouw

onze taken goed te kunnen blijven uitvoeren is financiële continuïteit van groot belang. Op

opgeleverd. Voor een aantal projecten in deze gemeenten is de planvoorbereiding in

een aantal ontwikkelingen hebben wij zelf invloed die we dan ook maximaal gebruiken.

een ver gevorderd stadium of zijn de werkzaamheden reeds gestart. De met Woning-
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stichting Gulpen afgesloten samenwerkingsovereenkomst is inmiddels een jaar opera-

ontwikkeling beter te functioneren in een dynamische en complexe omgeving, meer

tioneel en werkt naar tevredenheid.

klantgericht te werken, meer arbeidsvreugde te beleven en dat alles tegen lagere bedrijfskosten. Daarnaast is het belangrijk tijdig in te spelen op de veranderende arbeids-

• Wij zijn actief in gesprek gegaan met onze stakeholders. Wij evalueren, corrigeren waar
nodig en werken effectief en efficiënt aan het oplossen van maatschappelijk vraagstukken.

markt. Betrokkenheid, flexibiliteit, tijdig kennis delen en eigen verantwoordelijkheid zijn
cruciaal bij de verdere ontwikkeling van onze organisatie.

• In 2010 zijn wij gestart met het opnieuw beschrijven van onze primaire processen, het
verder professionaliseren van het risicomanagement, het actualiseren van ons treasury-

Voorraadbeleid

management en het vernieuwen van ons managementinformatiesysteem. In 2011 zijn
deze projecten grotendeels afgerond. Bij het ontwikkelen van een nieuw management-

Met behulp van het strategisch voorraadbeleid maken we de kwaliteit van de woningvoor-

informatiesysteem zijn flinke stappen gezet. De hoofdlijnen van onze eigen Balanced

raad in de wijken transparant. (Des-)investeringsbesluiten worden genomen op basis van

Score Card zijn vastgesteld.

de uitkomsten van het voorraadbeleid. Onderdelen, die deel uit maken van het voorraadbeleid zijn onder andere:

• Van wezenlijk belang voor de bedrijfsvoering en continuïteit van Maasvallei zijn onze

• de eisen die gesteld worden aan de bestaande voorraad;

medewerkers. Corporaties hebben niet alleen de plicht om hun maatschappelijke taak

• hoe presteert de bestaande voorraad op deze eisen;

te vervullen. Zelfstandig ondernemerschap is vereist. Ondernemerschap dat begint bij

• wat betekent dat voor ingrepen en vervangingen in de voorraad.

de verandering van de bedrijfscultuur, dingen anders gaan doen. Daarom hanteren wij
drie kernwaarden: betrokken, professioneel en ondernemend. Deze kernwaarden pas-

Deze aspecten worden gerelateerd aan het beleid- en beheerproces. Met behulp van ons

sen wij toe bij onze dagelijkse werkzaamheden.

beleidproces stemmen wij ons technisch beheer af op de wensen van onze klanten cq.
doelgroepen en het toekomstperspectief vanuit de markt en het beleid. In het beheerpro-

• Wij werken aan een flexibele organisatie, die de dynamiek van de omgeving en de

ces leggen wij de nadruk op de efficiëntie van de uitvoerende processen.

woningmarkt kan oppakken. Dat vraagt niet alleen om flexibiliteit en inzet van de medewerkers: ook een coachende en ondersteunende rol van het management is hierbij

Op complexniveau is richtinggevend beleid geformuleerd dat als basis dient voor de ver-

van groot belang. Het management is getraind om samen met de medewerkers deze

taling naar onze meerjaren onderhoudsbegroting en onze herstructureringsvisie van de

omslag te realiseren. De nieuwe manier van werken betekent voor de medewerkers

woningvoorraad. Naast het inzicht in de verschillende kwaliteitsaspecten van onze voor-

vooral zelf oplossingen bedenken, initiatief nemen, samenwerken en kennis delen. Het

raad speelt de bevolkingsontwikkeling en de daaraan gekoppelde woningbehoefte een

management heeft de uitdaging opgepakt om een balans te vinden tussen sturing

belangrijke rol.

vanuit de top en de zelforganisatie van de medewerkers. Wij verwachten door deze
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Lokale verankering

Op onze website www.maasvallei.nl treft u de prestatieafspraken met de gemeenten
Maastricht, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem aan.

Overleg met stakeholders
Huurders

Woningcorporaties

Onze huurders zijn onze belangrijkste stakeholders. De belangen van de huurders worden

Regelmatig voeren wij overleg met onze collega-corporaties in ons werkgebied. Het over-

behartigd door de huurdersvereniging HV Woonvallei. De HV Woonvallei is het belangrijk-

leg met onze Maastrichtse collega’s is structureel van aard. Het overleg met de gemeen-

ste adviesorgaan voor algemeen beleid. Wij betrekken hun bij voorgenomen beleidswijzi-

te Maastricht en de in Maastricht werkzame corporaties ging in 2011 over onderwerpen

gingen middels gekwalificeerd adviesrecht.

waar we gezamenlijk belang bij hebben. Belangrijkste onderwerpen waren de Woonvisie
Maastricht, de maatschappelijke kosten baten analyse ten behoeve van een stadsbrede

Wij streven naar gebiedsgericht werken en bespreken strategische vraagstukken over de

herijking van de geplande herstructureringsopgave, de herstructurering woonmilieus, de

toekomst van de wijk op wijkniveau. Op wijkniveau communiceren wij met huurders (en

noodzakelijke omvang van de primaire voorraad, de verkoop van sociale huurwoningen,

andere stakeholders) over onderwerpen die betrekking hebben op de directe woon- en

de markt voor studentenhuisvesting, het treffen van energiebesparende maatregelen,

leefomgeving. Dit doen we al dan niet met onze formele bewonersoverlegcommissies

aandacht voor de middeninkomens, het integraal samenwerkingsverband aanpak Veilige

(BOC’s), professionals, individuele bewoners en ondernemers. Voor het strategisch be-

Buurten. Collectief werken we in Maastricht samen binnen het Woningburo, het Kamer-

leid op wijkniveau werken wij met klankbordgroepen, forums en individuele adviezen van

buro, PIM en ROOS.

huurders.
Zorg- en welzijnsinstellingen
Gemeenten

Wij voeren regelmatig gesprekken met zorg- en welzijnsinstellingen in ons werkgebied.

In ons werkgebied hebben wij bezit in 4 gemeenten. Wij betrekken deze gemeenten

Voor veel mensen is een goede afstemming tussen de aanbieders van wonen, welzijn

bij onze bedrijfsvoering. Ons beleid is gericht op het aangaan van wederzijds bin-

en zorg een essentiële voorwaarde voor het verwerven c.q. behouden van een goede

dende prestatieovereenkomsten met de respectievelijke gemeenten. Wij streven naar

leefsituatie. Onze samenwerking met zorgaanbieders kent een grote diversiteit en wordt

een aanpak waarbij afspraken over beleidsontwikkelingen met de gemeenten worden

bepaald door de visie over eigen vastgoedontwikkeling en het realiseren van kleinschalige

gemaakt.

woonvormen.

Met de gemeenten Maastricht en Gulpen-Wittem zijn voor 2011 prestatieafspraken ge-

Als er sprake is van een veelomvattende en langdurige samenwerking leggen wij de geza-

maakt. Inmiddels hebben wij de eerste gesprekken gevoerd met de gemeente Eijsden-

menlijk activiteiten en de wijze van samenwerken vast in een convenant. Met welzijnsinstel-

Margraten over de prestatieafspraken 2012. In de prestatieafspraken stemmen wij onze

lingen zijn de relaties veelal gericht op contracteren (wij verhuren woningen). In een groot

activiteiten op elkaar af.

aantal convenanten hebben wij vastgelegd hoe wij participeren in de samenwerkingsver-
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banden corporaties - gemeente Maastricht - netwerkpartners. In het verslagjaar zijn alle
convenanten geïnventariseerd op ‘verantwoordelijkheid en financiering’. Er is geconstateerd dat er een grote overlap tussen de verschillende convenanten bestaat. In 2012 wordt
een aantal van de convenanten gesaneerd.
Provincie
De provincie Limburg is meer een strategische partner dan een samenwerkingspartner.
Belangrijkste instrument van de provincie is de regionale woonvisie. Daarnaast voert ze
beleid op het gebied van de veranderende woningmarkt, demografische ontwikkelingen,
zorg en welzijn. Er is sprake van overlappende belangen. In de visie op de gewenste afstemming en bijsturing van het woonbeleid van individuele gemeenten in ons werkgebied
zoeken we de samenwerking met de provincie op. Wij onderschrijven het beleid van de
provincie dat het bouwprogramma in de regio Maastricht en Mergelland wordt teruggebracht tot het gewenste niveau en dat hierover procesafspraken over worden gemaakt.
Naast de convenanten en contacten die wij onderhouden in het kader van onze reguliere
werkzaamheden, communiceren wij met onze stakeholders via onze website, de woonkrant die drie keer per jaar verschijnt, het stakeholdersmagazine dat wij jaarlijks uitgeven
en afzonderlijke brochures en folders. Wij zijn ons bewust van het feit dat het altijd meer
of beter kan. Daarom nodigen wij middels deze communicatiemiddelen onze stakeholders
standaard uit te reageren.

1. Inleiding
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Participatie

2

Participatie roept verschillende associaties op. Wat verstaan we onder participatie? Van Dale omschrijft het begrip
als ‘het hebben van aandeel in iets; deelname’. Een nuancering naar hoe Maasvallei het begrip participatie
lading geeft:
• inspraak met (gekwalificeerd) adviesrecht bij beleidsmatige onderwerpen;
• actieve inzet voor de leefomgeving.

2. Participatie
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2. Participatie

Participatiebeleid Maasvallei
Maasvallei is een maatschappijgedreven corporatie. Dit impliceert dat wij met onze stake-

De HV Woonvallei is het voornaamste adviesorgaan voor algemeen (strategisch) beleid

holders, waaronder onze huurders, in gesprek gaan over onze beleidsontwikkeling. Dit

en toetst onze participatie uitvoeringsstrategie in de wijken. Inspraak verloopt via de HV

houdt tevens in dat we onze huurders nauw betrekken bij het bereiken van onze doelstel-

Woonvallei, die meedenkt en adviseert. De HV Woonvallei fungeert als toetsingskader

lingen. Participatie staat aan de basis van ons denken en handelen.

voor ons participatiebeleid in de wijken en niet als primaire informatiebron voor de wensen en behoeftes van huurders. De HV Woonvallei vervult de rol van algemeen belangen-

Huurders denken mee door gekwalificeerd advies te geven op verschillende niveaus van

behartiger met adviesrecht.

besluitvorming. Dit bereiken we door het kwantitatief (initiëren, uitbreiden, faciliteren) en
kwalitatief (faciliteren, verbeteren, verankeren) bevorderen van inspraak en stimuleren van

Maasvallei communiceert op wijkniveau met huurders (en andere stakeholders) over on-

activiteiten, georganiseerd in (in-)formele overlegstructuren.

derwerpen die betrekking hebben op de directe woon- en leefomgeving. Wij streven naar
gebiedsgericht werken en bespreken strategische vraagstukken over de toekomst van de

Om onze doelstellingen te bereiken participeren onze huurders op drie niveaus:

wijk op wijkniveau. Dit doen we met formele BOC’s, professionals, opinieleiders, indi-

• algemeen strategisch beleid;

viduele bewoners en ondernemers. Adviezen van huurders voor het strategisch beleid

• strategisch beleid op wijkniveau (gebiedsgericht werken);

op wijkniveau verzamelen wij via klankbordgroepen, forums, klantenpanels, individuele

• directe betrokkenheid in de dagelijkse leefomgeving.

interviews.

2. Participatie
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Voor onderwerpen met directe invloed op woongenot en leefomgeving hebben huurders
- binnen vastgestelde keuzemogelijkheden - zeggenschap over hun eigen woonsituatie.
Dit kan op georganiseerde wijze in de vorm van een BOC of in een alternatieve vorm,
afhankelijk van de bereidheid tot samenwerken binnen het complex. Het bevorderen van
samenwerking tussen bewoners is een tussenstap in de richting van BOC´s.

het oog. Ons streven is met elke BOC een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten;
• intern maken wij met iedere medewerker afspraken over welk mandaat iedere medewerker heeft;
• participatiebereidheid van medewerkers wordt geborgd in de procedures. Deze borging maakt deel uit een adequate terugkoppeling, ook indien nee moet worden verkocht. Uit ervaring is gebleken dat bewoners doorgaans - mits goed gemotiveerd begrip hebben voor een negatief antwoord;

Succesvolle participatie

• om de participatie op beleidsniveau te versterken bieden wij de HV Woonvallei vergaande ondersteuning aan, verruimen wij de invloed op het beleidsproces en maken

Maasvallei streeft naar verdergaande transparantie. Zeggen we wat we doen en doen we

wij beter zichtbaar wat het effect van de samenwerking is geweest.

wat we zeggen. Huurders moeten het vertrouwen krijgen dat hun inbreng en inzet nut
heeft. Van onze medewerkers wordt verwacht dat ze in het dagelijkse werk in de geest
hiervan handelen. Om onze doelstellingen op het gebied van bewonersparticipatie te

HV Woonvallei

realiseren is het van belang dat alle medewerkers voldoende tijd, energie en middelen
aan participatie besteden. Participatie is één van de speerpunten van ons beleid, geen

Formeel overleg op corporatieniveau en belangenbehartiging van alle huurders van Maas-

bijzaak. Daarom zijn we in het verslagjaar een traject gestart om participatie op het door

vallei vindt plaats met de HV Woonvallei. Periodiek vindt overleg plaats met de directeur,

ons gedefinieerd niveau te krijgen. Dit doen we langs een aantal wegen:

managers en individuele (leefbaarheids-)medewerkers.

• in onze visie scherpen we onze verwachtingen van de rol en positie van de bewoners
In het verslagjaar is zowel een nieuwe samenwerkingovereenkomst met de HV Woonvallei

verder aan;
• wij zorgen ervoor dat iedere medewerker bij Maasvallei doordrongen is van het nut en
de noodzaak van participatie;

als een nieuw reglement ten behoeve van de BOC’s uitgewerkt. Op 12 april 2011 is de
nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de HV Woonvallei ondertekend. Conform het

• wij verbeteren de communicatie met zowel de HV Woonvallei, de BOC’s als de bewo-

advies van Aedes hebben wij voor het overleg met de BOC’s vooralsnog gekozen voor

ners onder het motto ‘participatie loont’. Speciale aandacht schenken wij hierbij aan

een reglement. Dit laat onverlet dat wij op termijn voor het overleg met de BOC’s over-

zowel de informatievoorziening als de ondersteuning, die bewonersorganisaties kun-

stappen op samenwerkingsovereenkomsten met de BOC’s.

nen krijgen, waaronder de financiële mogelijkheden. Onderdeel van de communicatie
vormt ook de communicatie over de wijze waarop participatie is georganiseerd;

In de samenwerkingsovereenkomst is helder omschreven hoe samenwerking, overleg en

• wij zoeken naar nieuwe vormen van participatie voor groepen bewoners, die zich tot nu toe

communicatie tussen Maasvallei en de HV Woonvallei is geregeld. In de nieuwe overeen-

niet vertegenwoordigd voelen. Hierbij verliezen wij de bestaande organisaties zeker niet uit

komst is een nieuwe financieringsvorm overeengekomen. Met ingang van het verslagjaar

2. Participatie
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worden alle kosten vergoed die rechtstreeks verband houden met het vervullen van de ta-

• de jaarrekening 2010 van de HV Woonvallei;

ken van de HV Woonvallei en de BOC’s. Over het verslagjaar 2011 heeft Maasvallei de HV

• de participatiestructuur, incl. de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de HV

Woonvallei, op basis van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst, een subsidie verstrekt

Woonvallei en het reglement BOC’s:

van € 38.791,51. Ten opzichte van 2010 is dit een stijging met € 15.098,15. De stijging

• structureren bewonersoverleg op complex- en wijkniveau;

wordt o.a. veroorzaakt door een toename van:

• de financiële tegemoetkoming huurders conform het ‘sociaal plan’;

• de bestuursvergoeding met € 6.213,16;

• de prestatieafspraken 2011 en de evaluatie prestatieafspraken 2010 met de gemeente

• de kosten voor automatisering met € 1.731,99;

Maastricht;

• de contributies met € 1.261,45 en;

• de prestatieafspraken met de gemeente Gulpen/Wittem;

• de energiekosten met € 1.241,42.

• het aangepast verkoopplan 2011 en volgende jaren;
• diverse bewonersklachten die de HV bij het werkapparaat heeft aangekaart;

De samenwerking met de HV Woonvallei verloopt in een open en constructieve sfeer.

• de voordracht nieuw lid RvC namens de HV Woonvallei;

Naast het formeel overleg wordt regelmatig informeel van gedachten gewisseld over ac-

• introductie nieuw klachtenreglement en benoemen lid klachtencommissie namens de

tuele onderwerpen. In het verslagjaar is voor het eerste een zgn. ‘Heidag’ met de HV

HV Woonvallei;

Woonvallei georganiseerd. Tijdens de heidag is uitvoering van gedachten gewisseld over:

• continueren gratis lidmaatschap Roos voor alle huurders van Maasvallei;

• de missie en visie van Maasvallei;

• afrekening servicekosten;

• het te ontwikkelen duurzaamheid- en energiebeleid. Bijzondere aandacht is gewijd aan de

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

rol, die de individuele huurder kan spelen om een zo optimaal mogelijk resultaat te realiseren;
• het kwaliteitsbeleid dat Maasvallei voor haar woningen in de verschillende huurprijsklassen hanteert;

• het resultaat van de 0-meting participatielabel KWH;
• visitatierapport Maasvallei;
• informatie over actuele nieuwbouwprojecten;

• het huurbeleid, mede in relatie tot het rijksbeleid om 5% extra huurverhoging te reali-

• het VVE-beheer in zgn. gemengde complexen.

seren bij inkomens > € 43.000;
In 2011 hebben we regulier overleg gevoerd over cq. afspraken gemaakt over:
• de huurverhoging 2011;

Bewonersoverlegcommissies

• het jaarverslag 2010 van Maasvallei;
• het continuïteitsoordeel van het CFV over Maasvallei;

Het overleg met de bewonersoverlegcommissies is in 2010 moeizaam op gang gekomen.

• de financiële meerjarenbegroting 2012 van Maasvallei, incl. de onderhoudsbegroting

Ook in 2011 ontbreekt het nog steeds aan voldoende representatieve en actieve BOC´s

2012 en het activiteitenplan;
• de begroting 2011 en het activiteitenplan 2011 van de HV Woonvallei;

2. Participatie
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een ad hoc karakter of die betrekking hebben op concrete beheertaken.
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In het verslagjaar heeft regelmatig overleg plaats gevonden met bewonersgroepen, die

holders Maasvallei niet als een partij die voorop loopt op het gebied van energiezuinig

de formele status van BOC niet ambiëren.

maken van het woningbezit. Deze constatering kunnen wij niet ontkennen.
Op het gebied van communicatie is Maasvallei op de goede weg maar er is nog ruimte

Klantenpanels

voor verbetering, met name de communicatie richting huurders. Op het gebied van klachtenafhandeling is er behoefte aan verbetering. Vooral het ‘ongevraagd terugkoppelen’ is

In 2011 hebben wij één klantenpanel georganiseerd. Wij hebben onze stakeholders ge-

een belangrijk onderwerp waarmee hoge ogen kunnen worden gegooid.

vraagd wat zij van Maasvallei vinden en wat zij van Maasvallei verwachten. Deze informatie
wordt benut met het oog op recente en toekomstige veranderingen in de sector. De input

De stakeholders zijn van mening dat Maasvallei als zakelijke partner, gelet op de verande-

van de stakeholdersbijeenkomst is eveneens benut als input voor de maatschappelijke

rende regelgeving en de negatieve publiciteit waarmee collega-corporaties in het nieuws

visitatie.

zijn gekomen, geen grote risico’s moet nemen. Risico’s nemen op de lange termijn kan
immers zeer schadelijk zijn. Een mening die wij geheel onderschrijven en ook vertaald

De stakeholders vinden Maasvallei een degelijke partner, die open staat voor samenwer-

hebben in ons beleid.

king. Stakeholders adviseren de huidige koers en het imago van een betrouwbare en degelijke organisatie vast te houden. Geconstateerd is dat het nog tijd nodig heeft om de
cultuuromslag, waar Maasvallei in zit, succesvol in de gehele organisatie door te voeren.

Klachtencommissie

Met de omslag die gaande is, wordt Maasvallei flexibeler.
Elke huurder moet de mogelijkheid hebben om een meningsverschil over onze werkwijze
Wij streven ernaar om ons in de toekomst nog meer proactief op te stellen. Vanwege de

bij een onafhankelijke klachtencommissie in te dienen. De klachtencommissie adviseert de

vele veranderingen in de sector nemen wij zelf het initiatief bij het zoeken naar concrete

bestuurder met betrekking tot de afhandeling van de aan haar voorgelegde klacht. Maas-

samenwerkingspartners. In het kader van samenwerken vinden wij het belangrijk om ook

vallei voorziet in het secretariaat van de commissie. Voor klachten over woonruimteverde-

aan te geven wat wij niet doen.

ling kunnen klanten terecht bij de klachtencommissie Woningburo.

In het kader van ons leefbaarheidbeleid ambiëren wij een meer initiërende rol, zonder hierbij een regierol op ons te nemen. De stakeholders verwachten primair van ons dat wij een

De werkwijze en de samenstelling van de klachtencommissie is beschreven in het klach-

huisvester zijn, die daarnaast een maatschappelijke rol heeft. In dat kader heeft Maasvallei

tenreglement. In het verslagjaar hebben we onze interne procedure in het belang van een

zeker ruim aandacht voor bijzondere doelgroepen.

spoedige afhandeling aangepast. Ons streven in dit kader is alsnog in overleg met klager
tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen. Achterliggende doelstelling

Ofschoon Maasvallei als een milieubewuste organisatie wordt getypeerd, ervaren de stake-

2. Participatie
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nog meer bij hun afwegingen te betrekken. Deze manier van werken heeft er toe geleid

De klacht, die gegrond is verklaard, had betrekking op de handelwijze van Maasvallei bij

dat in het verslagjaar twee van de vier klachten in een vroegtijdig stadium zijn opgelost.

de afhandeling van een klacht over overlast als gevolg van hennepkweek in de naastgelegen tuin. De overlast manifesteerde zich vooral door een sterke hennepgeur.

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

Bij de klacht, die ongegrond is verklaard, was klager niet akkoord met de handelwijze van
Maasvallei bij de afhandeling van een klacht over het gedrag en de overlast die klager

Samenstelling van de klachtencommissie per ultimo verslagjaar:

ondervindt van de buren.

Leden namens de Raad van Commissarissen:
De heer P. Moors

aftredend eind 2013

De heer A. Cikikyan

aftredend eind 2013 (plaatsvervanger)

Maasvallei heeft de adviezen van de klachtencommissie overgenomen.
Eind 2011 is het klachtenreglement aangepast en in overstemming gebracht met de norme-

Leden namens het werkapparaat (OR):

ring van het KWH-huurlabel. Het nieuwe reglement, dat in werking treedt per 1 januari 2012,

De heer C. Kruchten

aftredend eind 2012

biedt meer bescherming voor de klager bij de afhandeling van klachten. De samenstelling

De heer L. Meijers

aftredend eind 2012 (plaatsvervanger)

van de klachtencommissie is eveneens per 1 januari 2012 gewijzigd. De leden hebben geen
werkrelatie met Maasvallei en zitten op persoonlijke titel in de klachtencommissie.

Leden namens de huurdersvereniging:
De heer J. Vroemen

aftredend eind 2013

Op grond van het nieuwe klachtenreglement brengt de klachtencommissie met ingang

De heer J. Schefer

aftredend eind 2013 (plaatsvervanger)

van 2012 jaarlijks voor 1 maart verslag uit van haar werkzaamheden aan de bestuurder.
Op basis van dit verslag legt de bestuurder verantwoording af over de klachtafhandeling

In 2011 zijn vier klachten aan de commissie voorgelegd. Het werkapparaat is vervolgens

in het jaarverslag. Het verslag van de klachtencommissie wordt aangeboden aan de Raad

in de gelegenheid gesteld in het voortraject een oplossing te vinden waarmee klagers

van Commissarissen.

konden instemmen. Twee klachten zijn geseponeerd omdat in het voortraject in overleg
met klagers een adequate oplossing is gevonden. Deze klachten hadden betrekking op:
• het vervangen van een douchewand;
• het vervangen van een kamerthermostaat.
De overige twee klachten heeft de klachtencommissie in behandeling genomen. Van de
twee klachten is één klacht gegrond verklaard; de andere klacht ongegrond.

2. Participatie
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Wonen en
woonomgeving

3

Eén van de kerntaken van Maasvallei is het voorzien in de woonbehoefte van al onze doelgroepen. Wij zijn
een belangrijke schakel in het huisvesten van die mensen, die voor een goede woning zijn aangewezen op de
corporaties. Om onze doelstellingen te realiseren richten wij onze aandacht op het aanbieden van goede en
betaalbare woningen. Omdat individualisering en heterogeniteit van de klantengroepen toenemen, benutten
wij de lokale samenleving om in te spelen op lokale en regionale ontwikkelingen.

3. Wonen en woonomgeving
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Huisvesten primaire doelgroep

maakte beleidsafspraken. De uitvoering ligt bij het Woningburo Maastricht. Om onnodige
bestandsvervuiling te voorkomen, moet de inschrijving ieder jaar opnieuw worden ver-

Vanaf het verslagjaar 2011 moet Maasvallei vanuit de landelijke regelgeving voldoen aan

lengd. Het klantenbestand was ultimo 2011, mogelijk mede daardoor, nauwelijks hoger

de per 1 januari 2011 ingevoerde ‘Europanorm’. Deze houdt in dat tenminste 90% van de

dan het jaar ervoor. De spanning op de Maastrichtse woningmarkt duurt echter onvermin-

woningen met een huurprijs onder de grens voor de huurtoeslag, moet worden toegewe-

derd voort; het aantal vrijkomende woningen is nog steeds te beperkt om aan alle vragen

zen aan de mensen die qua inkomen op die voorraad zijn aangewezen.

te kunnen voldoen, zeker als in aanmerking wordt genomen dat de druk vanuit verschillende bijzondere doelgroepen toeneemt.

Niet helemaal van harte heeft Maasvallei besloten daaraan volledige uitvoering te geven,
hetgeen inhield dat, behoudens een enkele uitzondering, alle woningen met een huur tot

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

de huurtoeslaggrens worden toegewezen aan kandidaten met een inkomen, lager dan de

bodmodel te verhuren, kon nog maar net worden waargemaakt. Om desondanks de

voor 2011 gestelde grens van e 33.614. Om aan de opgelegde verantwoordingseisen te

slaagkans voor de minder kansrijke kandidaten te vergroten, is voor een deel van de vrij-

kunnen voldoen, werden in hoog tempo de relevante werkprocessen aangepast. Voor de

komende woningen loting ingevoerd als toewijzingsinstrument.

zelfstandige woningen behaalde Maasvallei een score van 96%, voor de studentenkamers
100%. Bij de nacontrole is vastgesteld dat voor de studentenkamers de vereiste registratie

Opvallend is dat Maasvallei significant hogere belangstelling blijft houden voor de vrijko-

niet aan de voorschriften voldeed. Inmiddels is dit aangepast.

mende woningen. Waar stedelijk het gemiddeld aantal reacties op een vrijkomende woning ligt op 58, scoort Maasvallei maar liefst 100! Omgekeerd is de gemiddelde wachttijd

Vrijkomende woningen met een huur tot aan de huurtoeslaggrens worden toegewezen

bij Maasvallei hoger: 7,3 jaar tegen 5,8 stedelijk.

conform de tussen de drie Maastrichtse corporaties (Servatius, Woonpunt, Maasvallei) ge-
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Verantwoording woningtoewijzing
				

Taakstelling

Realisatie stedelijk

Realisatie Maasvallei

Via krant aan te bieden

>=

45%

45%

67%

Eigen inplaatsing/toekenning

<=

10%

9%

3%

Doorstromers

+/-

33%

42%

30%

Toewijzing aan primaire doelgroep

>=

61%

79%

77%

Afscherming goedkope voorraad

>=

85%

93%

93%

Europanorm

>=

90%

95%

96%

2008

2009

2010

2011

21323

23224

25221

25254

113

110

135

115

69

55

56

65

21505

23389

25412

25434

Woningzoekenden per ultimo
			
Woonwenskandidaten
Urgenten
Maatwerkgroepen
Totaal		

Woningtoewijzingen
Toewijzing naar hoofdgroepen			

Maastricht totaal		

Maasvallei

Woonwens

489

50%

92

67%

Urgent

148

17%

18

13%

83

10%

14

10%

Overige (waaronder herstructurering)

366

23%

13

10%

Totaal		

1086

100%

137

100%

Maatwerk

				
Doorstromers

454

42%

41

30%

Starters

632

58%

96

70%

1086

100%

137

100%

Totaal		

				
Primaire doelgroep

855

79%

105

77%

Secundaire en overige

231

21%

32

23%

1086

100%

137

100%

Totaal		
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Huisvesten studenten

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

Studenten zijn voor Maasvallei een doelgroep waar van oudsher veel aandacht naar uit-

• de stichting Radar t.b.v. de huisvesting van verstandelijk gehandicapten. In het verslag-

gaat. Maasvallei biedt kwalitatief goede huisvesting, die is voorzien van het KOMO certi-

jaar is aanzienlijke voortgang geboekt in de ontwikkeling van een nieuwbouwproject in

ficaat voor studentenwooneenheden. Om haar positie als studentenhuisvester te verstevi-

Heugem, waarin 22 nieuwe woningen voor deze doelgroep zijn voorzien;

gen heeft Maasvallei in het verslagjaar 131 studentenkamers overgenomen van Stichting
Studentenhuisvesting Randwijck. Maasvallei deed al het beheer hiervan. Daarnaast is een

• Huize Maasveld als onderdeel van de Koraalgroep t.b.v. de huisvesting van verstandelijk gehandicapten;

project aangeworven voor de realisatie van 83 eenheden voor gemeubileerde verhuur in

• stichting Fokus t.b.v. het huisvesten van zwaar lichamelijk gehandicapten. In het cen-

een voormalig schoolgebouw. Het gaat om het voormalig Stercollege aan de Professor

trum van Maastricht is een nieuwbouwproject gestart, waarin 9 nieuwe fokuswoningen

Pieter Willemsstraat.

worden gerealiseerd;
• Mosae Zorggroep t.b.v. de huisvesting van senioren in aanleunwoningen. Het aanleun-

De vrijkomende studentenkamers worden toegewezen conform het toewijzingsbeleid van

complex in de wijk Malberg is in het verslagjaar ingrijpend verbouwd en opgewaar-

het Kamerburo. Het Kamerburo geeft via haar website studenten inzicht in het aanbod

deerd naar de eisen van de huidige tijd;

en de kwaliteit van studentenhuisvesting in Maastricht en omgeving. Via een eenvoudige
inschrijvingsprocedure kan iedere student een vrijkomende kamer verwerven.

• Vivre t.b.v. de huisvesting van senioren met een uitgebreide zorgvraag. In 2011 is in
Amby het in samenwerking met Vivre gerealiseerde zorgcomplex Hagerpoort opgeleverd, bestaande uit intramurale faciliteiten (30 bedden, 24 zorgwoningen met aanpalende faciliteiten) en 52 seniorenwoningen met uitgebreide zorgfaciliteiten. De

Toewijzen woonwagens en standplaatsen

Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht verzorgt de avondopenstelling en activiteitenbegeleiding in Hagerpoort. Een omvangrijke groep ouderen wordt met behulp

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

van een innovatieve inzet van vrijwilligers van een dagelijkse service voorzien.

Maastrichtse corporaties ondergebracht bij een afzonderlijke BV (PIM Zuid BV). De huis-

Inmiddels is een tweede fase Hagerpoort in ontwikkeling genomen waarin een verdere

vesting van woonwagenbewoners in de reguliere woningvoorraad wordt ook begeleid

uitbreiding van het aantal zorg- en aanleunwoningen is voorzien. Daarnaast zijn stevige

door PIM Zuid BV.

stappen gezet om samen met Vivre een zorgcomplex te realiseren in Gulpen;
• Verpleegkliniek de Zeven Bronnen, als onderdeel van stichting Vivre, t.b.v. de huisvesting van mensen met een uitgebreide zorgvraag;

Huisvesten bijzondere doelgroepen

• zorgaanbieder Vivantes voor het realiseren van een zorgcomplex in Beek;
• Villa KeizersKroon ten behoeve van een kleinschalig woonproject voor mensen met

Voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen worden separaat afspraken met de des-
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om te komen tot de realisering van een tweede fase;

Bij mutaties wordt gebruik gemaakt van ons gedifferentieerd huurbeleid. Voor de bepa-

• de Koraalgroep t.b.v. de huisvesting van daklozen;

ling van de nieuwe huur bij mutatie maakt Maasvallei al jarenlang gebruik van een zelf

• het Kamerburo als onderdeel van de Stichting Studentenhuisvesting Maastricht t.b.v.

ontwikkeld systeem van referentiehuren. Dit systeem voorziet in een genuanceerdere be-

de huisvesting van buitenlandse studenten;
• de stichting Palet.

nadering van marktconformiteit en prijs-kwaliteitverhouding door naast het woningwaarderingstelsel, de WOZ waarde van de woningen te laten meewegen. Bij mutatie worden
de huurprijzen zowel naar boven als naar beneden aangepast aan de referentiehuur, zodat
op langere termijn alsnog een evenwichtige prijs-kwaliteitverhouding wordt bereikt. Bij

Fraudebestrijding

de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli wordt enkel nog een afwijkend beleid gevoerd voor
nieuwbouwwoningen en woningen in herstructureringscomplexen, waarvoor een sloop-

Het in 2009 ondertekende convenant inzake een gezamenlijke aanpak van de woonfraude

besluit is genomen.

(onder meer met de gemeente Maastricht en de politie) heeft in 2010 een vervolg gekregen met de pilot woonfraudebestrijding. In het verslagjaar is deze aanpak ingebed in de

Bezwaarschriften

reguliere processen met als resultaat dat zich binnen het bezit van Maasvallei nagenoeg

In 2011 zijn geen bezwaarschriften tegen de jaarlijkse huurverhoging ingediend bij de

geen woonfraude voordoet.

huurcommissie. Bezwaarschriften die wij ontvangen, trachten wij in eerste instantie met de
betreffende huurder op te lossen. Lukt dit niet dan verzoeken wij de huurcommissie alsnog
een uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel tot huurverhoging. Huurders

Huren

die weliswaar geen bezwaarschrift indienen tegen de voorgestelde huurverhoging maar
waarbij wij constateren dat zij de huurverhoging niet betalen, doen wij nogmaals een

Huurverhoging

huurverhogingvoorstel.

Hoewel Maasvallei de voorkeur geeft aan een gedifferentieerd huurbeleid, wordt dit door
het inflatievolgend huurbeleid van de overheid, vrijwel onmogelijk gemaakt. Het niet kun-

Huurtoeslag

nen differentiëren heeft gevolgen voor de prijs-kwaliteitverhouding van de woningen.

Eind 2011 ontvingen 735 huurders via Maasvallei huurtoeslag. Het gemiddeld toegekende

Bovendien wordt doorstroming niet bevorderd, hetgeen kan leiden tot stagnatie in de

bedrag aan huurtoeslag via Maasvallei steeg naar e 1788 op jaarbasis.

huurmarkt.
Maasvallei beschikt voor haar huurders over een Huurtoeslag Informatie Punt (HIP). Wij
Maasvallei voert al jaren een gematigd huurbeleid. Voor 2011 resulteerde deze dwingen-

geven invulling aan de mogelijkheid van geclusterde betaling (Maasvallei int de huurtoe-

de en tegelijkertijd beperkende rijksregelgeving in een generieke huurverhoging per 1 juli

slaggelden en verrekent middels huurvermindering).

2011 van 1,3%, gebaseerd op de inflatie van 1,3% in 2010.
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Huurtoeslag
		
Aantal huurders met HT
Gemiddeld toegekende HT		

2008

2009

2010

2011

877

796

755

735

e 1.654,-

e 1.751,-

e 1.759,-

e 1.788,-

Huurachterstand
In het verslagjaar bedroeg de huurachterstand 0,78% en bleef daarmee ruim onder het begrootte percentage van 1%. Er is wel sprake van een stijging ten opzichte van 2010. Hiervoor
is geen directe oorzaak aan te geven.
			2008		2009		2010		2011
		

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

201

e 122.293

182

e 109.008

215

e 121.023

227

e 152.371

Achterstand
%

0,72%

Maasvallei voert een strikt incassobeleid dat goed werkt. Alerte bewaking en begeleiding

0,63%

0,66%

0,78%

Mutaties

van huurders met een huurachterstand voorkomt dat zij in problematische schuldsituaties
terechtkomen. Wij doen veel om huurachterstand te voorkomen. Helaas lukt dat niet altijd.

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

Voor gevallen waarin zich huurachterstanden (eventueel in combinatie met andere schul-

zoals deze zijn vastgelegd in het strategisch voorraadbeheer. Deze normen zijn ontleend

den) voordoen, is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met gemeente Maastricht,

aan de markt en het eigen kwaliteitskader. Inherent aan de expliciete keuze voor kwaliteit

de Kredietbank en andere hulpverleningsinstanties.

in een verouderend woningbestand is dat in relatief veel woningen mutatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd, vaak met aanzienlijke kosten.

Ontruimingen

In 27 woningen is vorig jaar een bedrag hoger dan e 20.000,00 geïnvesteerd met uit-

Het aantal huurders waarbij een vordering in handen is gesteld van de deurwaarder be-

schieters tot meer dan e 50.000,00. In één geval is om een monumentaal pand volledig

droeg in 2011 26. In 8 gevallen zijn wij helaas moeten overgaan tot ontruiming van de

gerenoveerd, waarmee een investering van meer dan e 150.000,00 is gemoeid.

woning, allen wegens huurachterstand. Eén minder dan het jaar daarvoor.

De totale mutatiekosten bedroegen in 2011 bijna 1,6 miljoen euro, ongeveer hetzelfde
niveau als in 2010. In het verslagjaar waren er weliswaar minder mutaties in totaliteit, maar
wel weer relatief veel kostenintensieve gezinswoningen.
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Mutaties
		

2008

2009

2010

2011

Aantal

501

617

547

529

% van het bezit

13,8

17,0

14,5

13,6

					
Verdeeld naar:
% voor eengezinswoningen

4,3

4,0

6,6

6,4

% voor overige

13,2

17,2

10,3

7,8

% voor studenteneenheden

28,7

34,1

39,2

43,7

Naast de mutaties zijn in 2011 nog 90 nieuwbouwwoningen opgeleverd en toegewezen.

Leegstand
De leegstandscijfers staan onder druk. Dit heeft slechts voor een klein deel te maken met verhuurbaarheidsproblemen. In het algemeen verhuren onze woningen nog goed. De
leegstandscijfers zijn vooral een gevolg van beleidskeuzes die Maasvallei zelf heeft gemaakt. Zo vormen ingrijpende renovaties in een relatief groot aantal oudere gezinswoningen een
belangrijke factor.

Gegevens leegstand
Gemiddeld aantal dagen
Totaal bedrag derving 		
Huurdervingpercentage
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2008

2009

2010

2011

11,9

17,9

15,5

15,5

e 106.511

e 137.625

e 141.446

e 148.332

0,70%

0,88%

0,90%

0,78%
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Klanttevredenheid

delijkheid hebben voor hun buurt. Wij richten ons op de leefbaarheid in de buurt door
bewonersgroepen te faciliteren en doelgericht activiteiten (financieel) te ondersteunen en/

Bewoners zijn ook in 2011 zeer tevreden over de door Maasvallei geboden dienstverle-

of deel te nemen aan de totstandkoming van activiteiten.

ning. Voor reparatieverzoeken geeft ruim 85% aan tevreden tot zeer tevreden te zijn. Voor
het verhuurproces ligt dat percentage op bijna 92% en voor het huurbeëindigingsproces

Uiteraard zijn wij voor specifieke onderwerpen wel de eerst verantwoordelijke. Wij streven

op nagenoeg 97%.

naar een goede balans tussen betaalbare woningen voor starters, gezinnen en senioren.
Senioren moeten zo lang als mogelijk in hun eigen woning en vertrouwde omgeving kun-

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

nen blijven wonen. Onderdeel van deze goede balans vormt ook de maatschappelijke

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

opvang van bijzondere doelgroepen. Wij huisvesten daklozen, verstandelijk gehandicapten,

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

mensen met dementie en ex-psychiatrische patiënten.

service verzorgt de after sales activiteiten bij niet planmatige onderhoudswerkzaamheden.
Steekproefsgewijs worden huurders telefonisch benaderd. Wij bevragen de huurders over
de termijn waarbinnen de werkzaamheden zijn uitgevoerd en de kwaliteit van de uitge-

Relatiebeheer

voerde werkzaamheden. De uitkomsten van deze after sales activiteiten worden periodiek
teruggekoppeld met de betreffende leveranciers. Deze aanpak geeft een goed beeld van

De medewerkers leefbaarheid zijn onmisbaar als aanspreekpunt in de buurten. Zij zijn het

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

vast aanspreekpunt voor bewoners in de diverse wijkteams, die actief zijn in Maastricht.

zijn.

Hierin zijn de woningcorporaties, gemeente, politie, Trajekt en buurtplatforms in vertegenwoordigd. Doordat de werkwijze van een wijkteam erop is gericht om direct resultaat te
behalen, zijn de effecten meteen in de buurt merkbaar. Met onze inzet streven wij ernaar

Leefbaarheid

overlast terug te dringen en de sociale samenhang te bevorderen.

Leefbaarheid is meer dan alleen maar gebruik maken van de fysieke woning en de direkte

Met onze bewonersoverlegcommissies, afzonderlijke bewonersgroepen en individuele

woonomgeving. Bewoners hebben belang bij een buurt met goede voorzieningen die

bewoners praten wij over de leefbaarheid in de complexen en de woonomgeving. Wij

sociaal, maatschappelijk en economisch goed functioneert. Een buurt waarin bewoners en

nodigen hun uit om plannen aan te dragen om de leefbaarheid in hun complex of buurt te

instellingen samen werken en voor elkaar klaar staan. Maasvallei begeeft zich niet op het

verbeteren. Tevens maken wij afspraken om de leefbaarheid in het complex of de buurt te

terrein van de openbare orde en veiligheid, maatschappelijk of sociaal werk of het inrich-

verbeteren door strenger toezicht uit te oefenen op het woon- en leefgedrag van mede

ten van openbaar groen. Wij nemen geen taken over van andere organisaties maar werken

bewoners.

wel samen met andere partijen. Wij zijn van mening dat bewoners een eigen verantwoor-
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In 2011 heeft periodiek overleg plaats gevonden met een zevental formele bewoners-

Het project dat in 2012 eindigt laat tussentijds al goede resultaten zien. Zowel de buurtbe-

overlegcommissies. Wij hebben periodiek overleg gevoerd met vijftal bewonersgroepen,

woners als de jongeren zijn positief over de ontwikkelingen.

die nadrukkelijk hebben aangegeven onafhankelijk van de huurdersbelangenvereniging
te willen functioneren. In 2011 zijn meerdere bewonersbijeenkomsten georganiseerd met

Project Veilige buurten Maastricht Noordoost

bewonersgroepen die geen formele status ambiëren. Onderwerpen die aan de orde ko-

Ruim twee jaar geleden is het project Veilige Buurten Teams (VBT) Maastricht opgestart.

men zijn de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden, de aanleg en het onderhoud

Het Project voorziet in het formeren van buurtteams, die in overleg met de buurtbewoners

groen, het treffen van (kleine) voorzieningen om de leefbaarheid te verbeteren, waaronder

bepalen welke knelpunten prioritair zijn en vervolgens zorgen voor een snelle afwerking.

veiligheid, het bestrijden van overlast en de afrekening servicekosten.

Gemeente, politie, Traject, en woningcorporaties zijn deelnemers aan het project. De eerste jaren is het project opgestart met een pilot in Noord-Oost. Met de bedoeling om na

Onderdeel van onze inzet om de leefbaarheid te verbeteren vormt de strikte controle op

een evaluatie na een tweetal jaren, de uitrol te realiseren naar andere probleembuurten in

de kwaliteit van algemene en openbare ruimten. Incidenteel leveren wij een bijdrage aan

de stad. De deelnamekosten van de corporaties zijn de eerste twee jaren betaald uit het

een leefbare woonomgeving door in conflictsituaties een bemiddelde rol aan te bieden

leefbaarheidsfonds.

dan wel partijen door te verwijzen naar professionele partners op dit vlak.
In het verslagjaar is de pilot Noord-oost uitgebreid geëvalueerd. De resultaten daarvan

Project Kan wél! succesvol met terugdringen overlast jongeren

moesten leiden tot de beslissing of het VBT project wordt voorgezet en uitgerold en in

Overlastjongeren in Amby. Zo werden ze getypeerd in de media. Buurtbewoners klaagden

welke buurten. Eind 2011 is besloten hoe het project in 2012 voortgezet moet worden

over jeugd die intimideerde en baldadig was en rondhing op verschillende plekken in de

omdat bekostiging vanuit het leefbaarheidsfonds niet meer mogelijk is. Geen beslissing

wijk. Hoewel het om een relatief klein aantal ging, zo’n 25 jongeren van de in totaal 650

nemen zou betekenen dat het project beëindigd moet worden en van een verdere uitrol

jongeren in Amby, zorgde deze situatie voor onrust in de lokale gemeenschap. Een geza-

geen sprake meer kan zijn. Gelet op het grote draagvlak van het project en de eerste

menlijke inspanning van Maasvallei, de gemeente Maastricht en welzijnsinstelling Trajekt

meetresultaten is het voortijdig beëindigen van het project niet opportuun.

leidde tot een aanpak van deze problematiek. Het project Kan wél! werd gestart om een
kentering tot stand te brengen. Met resultaat.

Gebleken is dat de bekendheid van het VBT blijft toenemen. In het verslagjaar is de bekendheid van VBT in alle wijken in Noord-Oost met 30% toegenomen. Bewoners die be-

Kan wél! is een landelijk programma dat ernaar streeft mensen in de wijk te stimuleren om

kend zijn met de VBT-aanpak geven de organisaties en hun manier van werken een signi-

zelf aan de slag te gaan voor een betere leefomgeving. In Amby lag de focus vooral op

ficant hoger cijfer dan bewoners, die nog niet bekend zijn met de aanpak. Geconstateerd

het motiveren van jongeren. Het project is in oktober 2011 gestart met een buurtcoach

is dat de manier van werken van het VBT vertrouwen voor de toekomst wekt. Ondanks de

van Trajekt als kartrekker. Kan wél! heeft een looptijd van een jaar. Daarna moet de buurt

moeilijk omstandigheden waarin Noord-Oost zich bevindt (A2-project, criminaliteit) is het

zelf doorgaan met het proces.

veiligheidsgevoel van de bewoners gegroeid.

3. Wonen en woonomgeving

Jaarverslag Maasvallei 2011

29

Partijen hebben gezocht naar alternatieve bijdragen. Ondanks dat Maasvallei geen parti-

bestaande woningvoorraad realiseert Maasvallei woningaanpassingen en indien dit niet

cipant is de herstructurering van Noord-Oost hebben wij besloten onze bijdrage aan de

haalbaar is wordt met de bewoners gezocht naar vervangende woonruimte.

pilot te leveren. Wij hebben ons bezit in Noord-Oost een aantal jaren geleden verkocht

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

aan collega-corporatie Woonpunt. Een eventuele uitrol is voorzien in Mariaberg waar

perking, maar ook aan asielzoekers, dak- en thuislozen of mensen met psychosociale pro-

Maasvallei wel bezit heeft.

blemen of een verslaving.

Maasvallei levert een financiële bijdrage van e 7.000,-. Onze bijdrage beschouwen wij
als een maatschappelijke investering. Het maatschappelijke doel is duidelijk: VBT moet

Begeleid wonen

bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in buurten op een voor

De vraag naar woonzorgvoorzieningen komt niet alleen van een grote groep senioren.

de bewoners herkenbare en directe manier. Als het project uiteindelijk ook landt in Ma-

Ook verstandelijk gehandicapten of andere hulpbehoevende groeperingen hebben een

riaberg, is dat ook van direct belang voor Maasvallei. Het project is een nieuwe manier

toenemend belang bij dit onderwerp. Maasvallei zoekt mee naar oplossingen in dit kader

van werken, die de tijd en de ruimte gegund moet worden om zich te ontwikkelen. De

en gaat samenwerkingsverbanden aan met andere instellingen om projecten op kleine

kosten gaan hier voor de maatschappelijke baat uit. Het rendement is niet te meten, maar

schaal te ontwikkelen.

iedereen begrijpt dat leefbare en veilige buurten beter verhuren en bovendien veel meer
welzijn opleveren voor de bewoners.

Housing Accommodations

Maasvallei heeft op dit moment geen direct belang in Noord-Oost maar laat door haar

Housing Accommodations is een project waarbij de Maastrichtse woningcorporaties,

bijdrage zien dat ze samenwerking belangrijk vindt en daarbij het eigen belang niet bij

waaronder ook Maasvallei, woningen beschikbaar stellen onder meer aan bewoners met

voorbaat voorop stelt. Het hogere belang (uitrol van een goed VBT over de stad) wordt

een verslavings- en psychiatrische problematiek en dak- en thuislozen. Daarnaast wordt

belangrijker geacht dan het direct rendement voor Maasvallei). Overigens is de bijdrage

een financiële bijdrage geleverd in de kosten van het project Housing Accommodations.

van Maasvallei in verhouding tot de totale kosten redelijk bescheiden. Daarenboven levert

De huisvesting wordt gecoördineerd door het Woningburo. De regeling is beschikbaar

Maasvallei nog een bijdrage aan het project door de assistent-projectleider op haar pay-

voor instellingen uit de GGZ, Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en de Versla-

roll te hebben staan. De kosten daarvan komen overigens geheel terug.

vingszorg.

Meldpunt moeilijk plaatsbaren

Wonen en zorg

Maasvallei participeert in het Meldpunt Moeilijk Plaatsbaren. Dit is een samenwerkingsverband van hulpverleningsinstellingen en corporaties dat zorg draagt voor de woonbe-

Maasvallei is actief op het brede veld van wonen, welzijn en zorg om mensen zo lang mo-

geleiding van mensen die anders vanwege door hun veroorzaakte problemen of overlast,

gelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. Hierbij zoeken wij bewust de samenwerking met

zouden worden ontruimd en daardoor misschien dakloos zouden worden. De coördinatie

anderen. Nieuwbouw realiseert Maasvallei zo veel als mogelijk levensloopbestendig. In de

van het Meldpunt ligt bij de GGD.
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Zwerfjongeren

Zorgcomplex in Beek

Met de Stichting Zwerfjongeren Limburg is in het verslagjaar het project voor de huisves-

Samen met Vivantes Zorggroep heeft Maasvallei in 2011 een start gemaakt met de ontwik-

ting en ondersteuning van zwerfjongeren gecontinueerd. Jaarlijks evalueren wij het project

keling van een zorgcomplex in Beek. Het complex op het voormalig terrein van sigarenfa-

en beoordelen we of uitbreiding van het project tot de mogelijkheden behoort. Uit de

briek Hennekens krijgt 24 verpleeghuisplaatsen en 27 zorgwoningen.

evaluatie is gebleken dat uitbreiding van het project in de wacht wordt geplaatst.

Klein Gulpen
Woon-zorgcomplexen

In 2011 is de voorbereidingsfase afgerond van een appartementencomplex en verpleeg-

Maasvallei bezit een drietal complexen met aanleunwoningen waarin de zorg door een

huis aan de Oude Rijksweg in Gulpen. De twee voorzieningen krijgen de naam Klein Gul-

zorginstelling wordt verstrekt. Die woningen worden via deze zorginstellingen verhuurd

pen en zijn een initiatief van Maasvallei en Vivre. In het verpleeghuis is plaats voor 52

aan bewoners die daarvoor geïndiceerd zijn. In samenwerking met zorginstellingen wordt

bewoners. Het appartementencomplex bestaat straks uit 21 woningen voor senioren met

een concreet zorgaanbod (alarmering, maaltijd, activiteiten, zorghulp) of zorggarantiepak-

een zorgindicatie. Zij wonen zelfstandig maar hebben de mogelijkheid om gebruik te ma-

ket geboden aan bewoners van complexen die in de buurt van het centrum liggen. In het

ken van de faciliteiten van het verpleeghuis. Inmiddels is de bouw gestart.

verslagjaar heeft Maasvallei verder vorm gegeven aan nieuwe woon-zorg concepten.

Woondiensten: Roos
Woonzorgcomplex Hagerpoort

Roos biedt woongerelateerde producten en diensten op het terrein van wonen, welzijn en

Het huidige Zorgcentrum Amby is vervangen door een modern, nieuw complex waar wo-

zorg. Tot de woondiensten behoren zaken als verhuisservice, klussendienst, buurtbemid-

nen, welzijn en zorg zijn samengebracht. Het nieuwe woonzorgcomplex Hagerpoort in

deling. Tot de welzijnsdiensten horen zaken als schuldhulpverlening, ondersteuning van

Amby is hét zorgcentrum van de toekomst. Maasvallei werkt hierin samen met zorginstel-

mantelzorgers, financiële en administratieve ondersteuning, wooncursussen en housing

ling Vivre, die de woningen huurt en de bewoners zorg biedt.

accommodation. Tot de zorgdiensten horen zaken als schoonmaak woonruimte, boodschappen doen, verpleegkundige handelingen, training en begeleiding, PGB-aanvraag en

In Hagerpoort staat een zorgcentrum met dertig verpleeghuisbedden. Er zijn vierentwintig

bemiddeling. Daarnaast biedt het lidmaatschap van Roos een ruim aantal directe kortin-

zorgwoningen voor mensen die nu in Zorgcentrum Amby wonen en met ondersteuning

gen en andere voordelen.

prima zelfstandig kunnen leven. Vivre huurt duizend vierkante meter voor een restaurant
met bijbehorende keuken en ruimte voor dagactiviteiten en zorggerelateerde diensten. Bij

Per 1 januari 2010 is Maasvallei toegetreden tot Roos. In 2011 is na een evaluatie besloten

Hagerpoort zijn tenslotte 52 nieuwe aanleunwoningen gerealiseerd.

om ook na 2011 vennoot te blijven. Tevens is het besluit genomen dat Maasvallei met
ingang van 2012 al haar huurders voor minimaal 3 jaar een gratis lidmaatschap van Roos

In een tweede fase zal straks nog een aantal zorg- en/of aanleunwoningen worden gere-

aanbiedt.

aliseerd.
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Vastgoed

4

Van oudsher is onze taak het bouwen, verhuren en beheren van woningen. Met ons strategisch voorraad
beleid is een visie en plan ontwikkeld hoe we met de bestaande en nieuw toe te voegen woningvoorraad
moeten omgaan. Hiermee komen wij optimaal tegemoet aan de huidige maar vooral ook toekomstige wensen
van de woonconsument.
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4. Vastgoed
Samenstelling bezit en beheer
				
A. Huurwoningen
Goedkoop

		

Aantal in eigendom

Aantal in beheer

Huurprijs in e		
< 361,66

825

-

Betaalbaar

361,66 tot 554,76

1.777

4

Duur tot huurtoeslaggrens

554,76 tot 652,52

240

2

Duur boven huurtoeslaggrens

vanaf 652,52

161

7

3.003

13

Totaal huurwoningen		

					
B. Eenheden in verzorgingshuis		

30

-

C. Overige wooneenheden (onzelfstandig)		

508

-

		 Standplaatsen		
		 Woonwagens		
Totaal woongelegenheden

14
2
3.557

-		
13

					
D. Niet woongelegenheden		
		 Garages		
Bedrijfsruimten/winkels
		

Overig bezit		

		

Maatschappelijk vastgoed		

		

Totaal niet woongelegenheden		

118

-

16

-

218

-

352

-

					
Bestuurder van VVE’s

-

263

					
		

Totaal verhuureenheden		
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Voorraadbeleid en onderhoud

Vereniging van Eigenaren
Door haar verkoopbeleid krijgt Maasvallei steeds meer te maken met Verenigingen van
Eigenaren. Goed onderhouden complexen met huur- en koopwoningen dragen bij aan

Voorraadbeleid

een sterk woonmilieu. Wij hebben er belang bij dat deze complexen professioneel worden

In 2010 hebben wij ons strategisch voorraadbeleid geactualiseerd. Wij hebben ons de

onderhouden en een goede uitstraling.

vraag gesteld hoe onze woningvoorraad er op de lange termijn uit moet zien en hoe we dit
kunnen realiseren. Besluitvorming over de voorraad heeft voor en deel plaats gevonden

Inmiddels participeert Maasvallei in 20 VvE’s. Maasvallei voert zelf de beheeractiviteiten

aan de hand van discussie met interne en externe betrokkenen. In de praktijk is gebleken

voor de VvE’s uit.

dat de onderbouwingen vaak niet gebaseerd zijn op expliciete normen. Gevolg is dat de
onderbouwing onvoldoende transparant is. Ons streven is de kwaliteit van de woningvoor-

Beheer en onderhoud

raad op een zo objectief mogelijke manier in beeld te brengen.

De meerjarenplanning onderhoud is opgezet op basis van het strategisch voorraadbeleid
en de periodieke inspecties van het bezit. In de meerjarenplanning is een onderverdeling

Daarom hebben wij met acht corporaties, begeleid door SEV en een drietal commerciële

gemaakt naar planmatig onderhoud, klachtenonderhoud en mutatieonderhoud. In alle

partijen, het ‘woning op waarde’-model ontwikkeld. In het verslagjaar is dit model verder

typen onderhoud worden verbeteringen meegenomen. Verbeteringen hebben geen huur-

uitgewerkt. Begin 2012 wordt het definitieve model opgeleverd. Als onderdeel van de

verhoging tot gevolg. Wel streven wij naar een waardevermeerdering van het vastgoed bij

verdere uitwerking van het model hebben wij een scherper onderscheid gemaakt tussen

onze onderhoudswerkzaamheden.

minimaal vereiste prestaties en de wenselijke prestaties van ons bezit.

Overzicht kosten klachten- en mutatieonderhoud
Met het hanteren van het nieuw model hopen wij een stap te hebben gezet om de be-

Het totaalbedrag voor planmatig onderhoud in 2011 was begroot op e 4,3 miljoen. De

staande voorraad aan de hand van rationele kwaliteitsaspecten te meten en deze te ver-

werkelijke kosten voor gepland onderhoud kwamen in 2011 uit op e 2,8 miljoen. Voor

binden aan een te volgen strategie.

klachtenonderhoud is in 2011 een bedrag begroot van e 1,0 miljoen. De werkelijke kosten
hebben e 0,8 miljoen bedragen. Voor mutatieonderhoud van het woningbezit is in 2011

De woningvoorraad van Maasvallei staat in vier gemeenten en bestaat uit verschillende

een bedrag begroot van e 0,3 miljoen. In 2011 is aan mutatieonderhoud e 0,2 miljoen

typen verhuureenheden.

uitgegeven.

In Maastricht bezit Maasvallei een relatief groot aantal monumenten. Wij schenken bijzon-

Daarnaast is er voor e 1,6 miljoen aan verbeteringen in de woningen doorgevoerd. Deze

dere aandacht aan het behoud en gebruik van onze monumentale panden en panden met

uitgaven komen niet ten laste van de onderhoudsbegroting maar worden geactiveerd.

een cultuurhistorische waarde.
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Verkoop bezit

Bij verkoop hanteert Maasvallei een aantal criteria. Maasvallei staat garant voor haar aandeel in de benodigde ijzeren voorraad. De gevolgen van de verkoopplannen worden ge-

Maasvallei heeft een aantal jaren geleden haar verkoopbeleid vastgesteld. De huidige

toetst aan de noodzakelijk geachte omvang van de gewenste ijzeren voorraad. Woningen

woningmarkt, het rijksbeleid dat een toenemende druk op onze exploitatie legt, de eco-

die de komende jaren uit de markt vallen worden niet verkocht. Ook woningen in com-

nomische crisis en de demografische veranderingen (een snelle vergrijzing, minder jonge-

plexen/gebieden waar de komende jaren omvangrijke herstructureringsopgaven zijn te

ren, kleinere huishoudens en uiteindelijk krimp) vroegen om een heroverweging van het

verwachten, worden niet verkocht. Dit geldt ook voor woningen op strategische locaties.

terughoudende verkoopbeleid. Maar ook de klanten vragen om verbeteringen en meer

Deze zijn uitgesloten van verkoop.

diversiteit in het aanbod. Maasvallei komt hieraan tegemoet. Maasvallei verjongt haar bezit door sloop, verbetering, verkoop en aankoop. De huisvesting van starters, senioren en

Woningen voor specifieke doelgroepen van beleid en monumenten worden in beginsel

mensen met een krappe beurs en de bijdrage aan het vernieuwen van buurten blijft de

van verkoop uitgesloten. Dit impliceert dat woningen voor ouderen, voor gehandicapten

opdracht voor Maasvallei als maatschappelijk ondernemer. Als maatschappelijk onderne-

aangepaste woningen en studentenwoningen niet voor verkoop in aanmerking komen.

mer moet je echter ook bedrijfseconomisch overleven om maatschappelijk iets te kunnen
betekenen. Om te kunnen investeren in nieuwbouw en herstructurering zijn wij voor een

In 2011 zijn 27 woningen uit het bestaande bezit verkocht. De totale opbrengst bedroeg

belangrijk deel afhankelijk van verkoopopbrengsten.

e 3.730.500,-. Het netto verkoopresultaat bestaand bezit bedroeg e 1.620.286,-. Daarmee
kwam de opbrengst van de losse woningverkoop 20% hoger uit dat verwacht, maar de

Nog steeds doen zich kansen voor om anticyclisch te investeren en dat willen wij ook. Op

totale opbrengst lager. Dat is vooral te wijten aan het niet doorgaan van de voorgenomen

basis van ons verruimd verkoopbeleid genereren wij door verkoop middelen om nieuwe

verkoop van een slooppand aan een wijkontwikkelingsmaatschappij en de procedurele

activiteiten te ontplooien en stellen wij klanten in staat vastgoed te kopen.

vertraging in de voorgenomen verkoop van enkele parkeerplaatsen.

Maasvallei wil met de verkoop van huurwoningen een volkshuisvestelijke bijdrage leveren.
Motieven die hierbij een rol spelen zijn:

Toekomstig bezit

• inspelen op een marktvraag onder lagere inkomens;
• vergroten keuzevrijheid lagere inkomens;

Met een geplande netto productie van 500 woningen in de periode tot 2016 is Maasvallei

• verbreden productaanbod;

bezig aan een inhaalslag, die nodig is om het woningbezit op peil te krijgen. Bovendien

• het bestand aan huurwoningen beter laten aansluiten op de toekomstige vraag op de

is een aantal grote projecten dat lange tijd in de ijskast heeft gestaan, gelijktijdig in gang
gezet. Er is dus geen sprake van ongebreidelde groei maar van het realiseren van een kwa-

woningmarkt;
• vergroten van de diversiteit in buurten;

litatief woningbestand waarmee Maasvallei haar maatschappelijke rol en missie kan waar-

• genereren financiële middelen en versnellen kasstromen.

maken. De koers van Maasvallei wordt bevestigd met het succes van de Blauwe Veste.
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In 2011 zijn nog voor de oplevering alle appartementen in de sociale sector verhuurd. Ook

68 Woningen De Blauwe Veste, Maastricht

de appartementen in de vrije sector zijn zo goed als verhuurd.

Nieuwbouw in uitvoering/opgeleverd
52 Appartementen Hagerpoort Amby (fase 1), Maastricht

De Blauwe Veste, Maastricht

Op de grondvesten van de voormalige meubelfabriek van Artifort en bierbrouwerij De
Zwarte Ruiter worden 68 appartementen, 650 vierkante meter bedrijfsruimten en 120
Hagerpoort Amby, Maastricht

parkeerplaatsen gerealiseerd door Maasvallei. De voormalige Artifortfabriek belooft een
uniek woon- en werkcomplex te worden. Er worden 68 appartementen gebouwd met een

Maasvallei heeft in Amby het nieuwe woonzorgcomplex Hagerpoort speciaal voor senioren

woonoppervlak variërend van 68 tot 180 vierkante meter. De bedrijfsruimten zijn gesitu-

gebouwd. Samen met zorginstelling Vivre worden 52 huurappartementen, 30 verpleegeen-

eerd in de keldergewelven.

heden, 24 zorgwoningen en 1000 m2 zorgverwante diensten en activiteiten aangeboden.

Geplande oplevering: voorjaar 2012.

Het complex is in 2011 in gebruik genomen.
11 Appartementen Fatimaveste, Beek
23 Huurappartementen en 11 grondgebonden woningen Centrumplan Amby (fase 2),

Op de plaats van de voormalige Fatimaschool in het centrum van Beek heeft Maasvallei

Maastricht

11 appartementen gebouwd. Alle appartement beschikken over twee slaapkamers en een

Tussen de Cramer van Brienenstraat, Ambyerstraat en Severenplein is een supermarkt

ruime woonkamer.

voor Amby gerealiseerd met daarboven 23 seniorenwoningen. In dit project, Ambiance,

Het nieuwbouwcomplex ligt op de hoek Sint Martinusstraat/Stegen achter de kerk in Beek;

is in het binnengebied een woonplein voorzien met 11 grondgebonden stadswoningen.

een markante plek in een mooie rustige omgeving en op loopafstand van het centrum met

Onder dit complex zijn 80 ondergrondse parkeerplaatsen gerealiseerd.

winkels en alle voorzieningen. De woningen zijn levensloopbestendig, hebben een hoog

Het project is in 2011 opgeleverd.

afwerkingsniveau en een redelijke huurprijs.
Fatimaveste is in 2011 opgeleverd.

4. Vastgoed

Jaarverslag Maasvallei 2011

37

19 Vrije sector appartementen Remise, Gulpen

27 zorgwoningen en 24 verpleeghuisplaatsen op het voormalige terrein van de sigaren
fabriek Hennekens in Beek.
De start bouw is gepland in 2012
37 Zorgwoningenen 18 grondgebonden woningen Hagerpoort, Amby fase 2 en 3
In samenwerking met o.a. Vivre ontwikkelt Maasvallei een behoeftegericht bouwplan
voor fase 2 en 3 Hagerpoort. In totaal zullen 37 zorgwoningen worden gerealiseerd en 18
grondgebonden woningen.
De start van de bouw is gepland begin 2013.

Remise, Gulpen

39 Woningen Heugemerstraat Heugem

Op de locatie van de oude busremise in Gulpen heeft Maasvallei 19 vrije sector huur

Aan de Heugemerstraat in Heugem ontwikkelt Maasvallei in samenwerking met Radar

appartementen gerealiseerd.

seniorenappartementen en groepswoningen voor begeleid wonen.

Opgeleverd in 2011.

De bouw start einde 2012.

59 Appartementen Belvédère Lindenkruis, Maastricht

12 Appartementen Achter De Beek, Beek

Op de locatie Belvédère Lindenkruis Maastricht is Maasvallei gestart met de bouw van 59
appartementen, 55 parkeerplaatsen en 100 m2 commerciële ruimte.
De oplevering gepland eind 2012.
8 Appartementen Wesselderpoort, Gulpen
Maasvallei realiseert in hartje Gulpen 8 huurappartementen. Het complex bestaat grotendeels uit twee bouwlagen en voor een klein deel uit drie lagen. De bouw is gestart.
De oplevering is naar verwachting medio 2012.

Nieuwbouw in ontwikkeling
27 Zorgwoningen en 24 verpleeghuisplaatsen, Beek
In samenwerking met Vivantes Zorggroep ontwikkelt Maasvallei een zorgcomplex met
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In Beek is Maasvallei bezig met de voorbereidingen voor de bouw van 12 appartementen.

9 Cradle to Cradle Woningen in Demerthof, Heer (fase 2)

De vergunningsprocedure is opgestart.
Najaar 2012 wordt gestart met de bouw. Wanneer de verwachte oplevering is, is nog niet bekend.
Woningen in Hoeve Severen Westrand, Amby
Verbouwing van rijksmonument tot woningen.
In 2013 wordt met de bouw gestart.
24 Seniorenappartementen Akersteenweg Heer
In Heer realiseert Maasvallei 24 seniorenappartementen boven 2000 m2 commerciële
ruimten en een parkeergarage. De appartementen maken deel uit van het uitbreidings-

Demerthof, Heer

plan van winkelcentrum ‘De Leim’.

Tussen de Demertstraat en de Langwaterstraat in Heer worden 9 woningen gebouwd. Het

De bouw start einde 2012.

betreft de tweede en laatste fase van het project Demerthofje. Hier worden zéér energiezuinige en duurzame woningen volgens het cradle tot cradle principe gerealiseerd. Ken-

Bijzondere nieuwbouwprojecten

nisontwikkeling gebeurt samen met Woonpunt, Servatius en gemeente Maastricht.

2 Woningen Begijnenstraat, Maastricht

De start van de bouw is gepland in 2013.

Het monumentale pand (rijksmonument) aan de Begijnenstraat in Maastricht wordt verbouwd tot 2 appartementen. Na deze duurzame verbetering worden de appartementen

213 Woningen Trichterveld, Maastricht

aangeboden in een hoger prijssegment.

In overleg met de Gemeente Maastricht, de BOC Trichterveld en de Huurdersvereniging

De bouw is gestart in 2011. De oplevering is naar verwachting najaar 2012.

Woonvallei is besloten het plan van aanpak met betrekking tot de vernieuwing van Trichterveld op een aantal punten te optimaliseren. De 213 bestaande woningen worden in

10 Zorgappartementen Villa Keizerskroon, Amby fase 2

grotere bouwfases vervangen, dat wil zeggen met 10 à 15 woningen in plaats van per wo-

Maasvallei verbouwt voor Villa KeizersKroon in fase 2 een bestaand gebouw met 15 stu-

ning. Er is gekozen af te zien van prefab woningen maar te kiezen voor traditionele bouw.

denteneenheden in het Severenpark tot tien zorgappartementen. Dit gebouw grenst aan

De nieuwe woningen zijn ruimer en voldoen nog beter aan de technische en energetische

het in 2009 door Maasvallei gerealiseerde pand voor Villa KeizersKroon in fase 1. Villa

eisen van deze tijd. Uiteraard zijn de aangepaste plannen volledig afgestemd op het be-

KeizersKroon biedt begeleiding en persoonlijke zorg op maat voor mensen met een ge-

houden van de identiteit en beeldkwaliteit van de huidige buurt. Uiteindelijk worden er

heugenprobleem.

206 nieuwe bungalows gebouwd die groter zijn dan de huidige types.

De oplevering is naar verwachting eind 2012

In 2011 is gestart met de bouw van 17 woningen, die voorjaar 2012 zijn opgeleverd.

4. Vastgoed

Jaarverslag Maasvallei 2011

39

83 Studentenkamers voormalig Stercollege Professor Pieter Willemstraat, Maastricht

Het centrumplan Amby dat in 2011 is afgerond is een goed voorbeeld van hoe vastgoed

Het voormalig Stercollege wordt in samenwerking met de Universiteit Maastricht ver-

een impuls geeft aan de wijk. Door het slopen van slechte woningen en een voormalig

bouwd tot 83 gemeubileerde en gestoffeerde studentenkamers. In het complex komen 59

garagebedrijf in het centrum van Amby, werd het mogelijk om ruim 85 nieuwe woningen,

zelfstandige studio’s met een keuken en badkamer. De resterende 24 kamers zijn onzelf-

twee ondergrondse parkeergarages en nieuwe winkels te realiseren. Nieuwe comfortabele

standig; hier delen de bewoners de voorzieningen.

woningen, een groter winkelaanbod waaronder een full service supermarkt en een aan-

De bouw is gestart eind 2011. De oplevering is naar verwachting augustus 2012.

trekkelijk binnenplein. Het totale ontwikkelingstraject heeft meer dan 10 jaar geduurd en
heel wat hoofdbrekens gekost. Maar dat is het allemaal waard geweest. Héél Amby is er

37 Appartementen bedrijventerrein Nutsbedrijven, Maastricht

op vooruit gegaan en dat is de meerwaarde die Maasvallei graag wil leveren.

Op het voormalig bedrijventerrein van Nutsbedrijven Maastricht realiseert Maasvallei
37 appartementen.

In het centrum van Heer is door Maasvallei, samen met de eigenaar van het winkelcentrum

De plannen zijn in een vergevorderd stadium.

De Leim, een voormalig bedrijfsgebouw aangekocht. Het bedrijfsgebouw staat al jaren leeg
en is een doorn in het oog van omwonenden en bezoekers van het winkelcentrum. Het is een

Vastgoed en wijkontwikkeling

lastige plek om een plan te ontwikkelen vanwege de nabijheid van een hoog flatgebouw,

Maasvallei bouwt nieuwe woningen die voldoen aan alle hedendaagse eisen en wensen

een drukbezocht winkelcentrum pal ernaast, verkeersdrukte en -geluid van de Dorpsstraat en

op gebied van ruimte, energiezuinigheid en comfort. Maasvallei bouwt deze woningen

de Akersteenweg en een grote parkeerdruk. Tegelijkertijd is het een locatie met een enorme

met een maatschappelijke missie en ambitie. Aspecten als ruimtelijke kwaliteit en diversi-

uitdaging. Er is een grote vraag naar goede seniorenwoningen dicht bij de voorzieningen. Het

teit in woningaanbod spelen daarin een rol. Met de bouw van nieuwe woningen ontstaat

vitale winkelcentrum kan met de uitbreiding een extra impuls krijgen. De supermarkt krijgt

er letterlijk en figuurlijk ruimte voor andere ontwikkelingen, zoals nieuwe of betere voor-

meer ruimte voor laden en lossen. Het aantal parkeerplaatsen kan worden uitgebreid en last

zieningen, winkels en openbare ruimten. En daar hebben niet alleen de nieuwe bewoners

but not least de oost-entree van Maastricht kan een metamorfose gebruiken. Na een intensief

profijt van. Nieuwbouw brengt vernieuwing en dynamiek in de wijk en heeft een positieve

ontwikkelingstraject, ligt er inmiddels een plan dat voorziet in de bouw van 24 appartementen,

invloed op de woon- en leefomgeving in de wijk. Daarmee realiseren wij een belangrijkste

ruim 2000 m2 nieuwe winkels, ruim 100 ondergrondse parkeerplaatsen en opwaardering van

doelstelling, namelijk zorgen voor een prettige leefomgeving.

de omliggende en aangrenzende openbare ruimte. Ook hier geldt dat deze vastgoedontwikkeling een grote kwaliteitsimpuls creëert voor Heer.

De medewerkers leefbaarheid, woonconsulenten, rayonopzichters en de projectleiders
van de afdeling vastgoed kijken samen naar wat nieuwbouw kan betekenen voor de wijk.

Vastgoed en bijzondere doelgroepen

Wat speelt er, wat leeft er, welke knelpunten er zijn er en welke oplossingen kunnen we be-

Als maatschappelijke organisatie moeten we ons bewust zijn van wat wij kunnen betekenen

denken. In goed overleg met bewoners, omwonenden, maar ook met de gemeente en an-

voor onze doelgroepen. Niet denken vanuit het vastgoed, maar proberen aan te sluiten

dere belanghebbende stakeholders, worden plannen gemaakt en met elkaar afgestemd.

op de woonwensen en -behoeften van onze bewoners. Zeker als het gaat om bijzondere
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doelgroepen. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen die thuis

• 27 zorgwoningen en 24 verpleegplekken in samenwerking met Vivantes, Beek

verzorging of verpleging nodig hebben, of mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen,

• 37 zorgwoningenen 18 grondgebonden woningen Hagerpoort, Amby fase 2 en 3

bijvoorbeeld omdat ze leiden aan geheugenproblemen zoals de ziekte van Alzheimer. Maar

• 83 studentenkamers voormalig Stercollege Professor Pieter Willemstraat, Maastricht

ook studenten en groepen die vanuit hun levensopvatting onder één dak willen wonen.
Kortom bijzondere doelgroepen met speciale woonwensen. Of eigenlijk gewone woonwensen.

Meerwaarde door échte samenwerking

Want ook deze mensen hebben recht op hun eigen plek waar ze zich thuisvoelen. Maasvallei

Steeds vaker kiest Maasvallei er bewust voor om in een vroeg stadium samenwerkingspart-

ziet het als haar taak om voor deze doelgroepen een thuis te creëren. Daarvoor werken we

ners te betrekken bij de planvorming en de realisatie. De basis is werken vanuit vertrouwen

samen met zorg- en welzijnsinstellingen en zoeken we naar oplossingen. Ook in 2011 heeft

en bewezen kwaliteit. Doel is om sneller, goedkoper en efficiënter te kunnen werken. Met

deze visie geresulteerd in een aantal nieuwe projecten en samenwerkingen.

en van elkaar leren, met de focus op één gezamenlijke doel. Vanuit deze visie is Maasvallei
samen andere woningcorporaties, bouwers en ontwikkelaars, aangesloten bij het platform

Woonruimte voor mensen met een verstandelijke handicap

Ketenintegratie Zuid. Doel is om met elkaar te overleggen, kennis te delen en uiteindelijk

Aan de Heugemerstraat in Maastricht gaan we naast 18 seniorenappartementen, ook 22

te leren hoe samenwerking beter kan.

woningen realiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. Maasvallei bouwt
deze woningen en stichting Radar biedt de bewoners ondersteuning. De plannen zijn sa-

Samenwerking in de bouw. Het klinkt als vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet. Dat heeft

men met Radar ontwikkeld waarbij er nauw is samengewerkt met de buurtraad Heugem.

te maken met de cultuur in deze sector, maar ook met de aanbestedingen. Deze selectiepro-

In 2011 zijn de plannen aan de buurt gepresenteerd.

cedure is vaak een prijzenslag, de goedkoopste wint. Vervolgens is het passen en meten om

Omstreeks einde 2012 zal er worden gestart met de bouw.

alles binnen het budget gerealiseerd te krijgen. Ruimte voor (energiebesparende) innovaties
is er niet. Vertrouwen en openheid zijn de belangrijkste voorwaarden om ketenintegratie suc-

Woon-werkruimte voor Woongroep Maastricht

cesvol te maken. Alle kaarten op tafel leggen en dan de zaken goed afstemmen onder andere

Voor Woongroep Maastricht zijn we aan het onderzoeken of het mogelijk is om in het

met de architect, de hoofdaannemer, onderaannemers en leveranciers. De focus ligt daarbij

centrum van Maastricht een complex van ongeveer 20 woningen te realiseren. Het gaat

op het eindresultaat. Je moet de durf hebben om je eigenbelang aan de kant te schuiven,

dan om koop- en huurwoningen, maar ook om algemene ruimten, ateliers en expositie-

traditionele patronen te doorbreken. De bedoeling is dat onze huurder uiteindelijk van die

ruimte. Geen gemakkelijke opgave, maar wel een uitdaging waar we graag mee aan de

samenwerking profiteert. Lagere bouwkosten, tijdwinst, meer kwaliteit en een grotere ener-

slag gaan.

giebesparing werken voordelig door in de woonlasten en wooncomfort. Bij een aantal nieuwbouwprojecten heeft Maasvallei een voorzichtige start gemaakt met deze manier van werken.

Andere bijzondere doelgroep-projecten waar in 2011 aan gewerkt is:

Je ziet onmiddellijk resultaat, zowel in het proces als in de kwaliteit van de woning. Het levert

• negen focuswoningen, Lindenkruis, Maastricht

onder meer een aanzienlijke energiebesparing op. Je komt samen tot betere inzichten en

• tien woningen tweede fase Villa Keizerskroon, Amby

vernieuwende ideeën.

4. Vastgoed

Jaarverslag Maasvallei 2011

41

Duurzaamheid

Om de piekoverlast te voorkomen en de werkzaamheden zoveel mogelijk te combineren,

Maasvallei heeft in het afgelopen jaar veel tijd en energie geïnvesteerd in het completeren

is besloten keukens, badkamers en toiletten niet meer planmatig te vervangen. Met in-

van de energielabels. Van veel woningen uit de huidige woningvoorraad bleek het ener-

gang van 2012 vindt vervanging plaats bij mutatie of naar aanleiding van een technische

gielabel niet geheel te kloppen. Dit is voor een groot deel gecorrigeerd en rechtgezet.

klacht als blijkt dat het nodig is.

Gelijktijdig met het updaten van de energielabels is er een start gemaakt met het een

Project inbraakbeveiliging studentenkamers

beleidsplan voor het verduurzamen en het verbeteren van de energetische kwaliteit van

Maasvallei heeft in 2011 45 van haar studentenwoningen beveiligd. Hiervoor heeft burge-

Maasvallei’s woningbezit. Maasvallei verduurzaamt en verbetert haar bezit aan de hand

meester Onno Hoes op donderdag 24 november 2011 het eerste certificaat Veilige Woning

van door de overheid wettelijk voorgeschreven convenanten en doelstellingen die voor

uitgereikt. De 45 studentenwooneenheden verdeeld over 3 studentenhuizen van Maasvallei

alle Nederlandse corporaties gelden.

zijn voorzien van nieuwe (bijzet)sloten op ramen en deuren, verlichting bij ingangen en een
kwaliteitsrookmelder per kamer. Daarmee voldoen de woningen aan het certificaat Veilige

Belangrijker is het echter dat we als Maasvallei kijken naar hoe we de woonlasten van onze

Woning, dat onderdeel is van het Politie Keurmerk Veilig Wonen© (PKVW).  

huidige en toekomstige klanten kunnen verlagen en gelijktijdig het wooncomfort verbeteren. Dit leidt tot een hogere woon- en leefkwaliteit. Deze taak dragen we als Maasvallei

Studenten worden bewust gemaakt dat ze zelf een belangrijke rol hebben in het beper-

niet alleen, we doen dit in samenspraak met verschillende externe partijenen onze huur-

ken van woninginbraken, insluipingen en brand. Ze krijgen preventietips van het Politie

dersvereniging.

Preventieteam Limburg dat het project begeleidt. Alle 45 woningen zijn in 2011 gecertificeerd. De bewoners hebben een kopie van het certificaat gekregen en kunnen hiermee bij

We verwachten dat medio 2012 zowel de update van de labeling als het beleidsplan

hun verzekering eventueel een premiekorting krijgen op de inboedelverzekering. Studen-

duurzaamheid en energie zijn afgerond. Maasvallei zal de jaren daarna overgaan tot het

tenwoningen zijn vaak een eenvoudig doelwit van inbrekers. Open ramen, niet-afgesloten

uitvoeren van technische en bouwkundige maatregelen om haar woningbezit naar een

deuren, waardevolle spullen die vanaf buiten zichtbaar zijn, komen veelvuldig voor bij

duurzaam, energetisch hoog en comfortabel niveau te tillen.

studenten.
Het project krijgt een vervolg in 2012.

Vervangen van keuken, badkamer en toilet niet meer planmatig
Keukens, badkamers en toiletten die aan vervanging toe zijn werden tot en met 2011

Niet alleen studentenwoningen worden beter beveiligd. In 2011 zijn ruim 300 woningen

planmatig vernieuwd. Nadeel hiervan is een mogelijke piekoverlast omdat in het gehele

van Maasvallei inbraakwerend gemaakt.

wooncomplex de werkzaamheden gelijktijdig plaatsvinden. Tevens komt het voor dat bewoners ervoor kiezen om niet mee te doen, waardoor de vervanging op een later moment
alsnog moet worden uitgevoerd.
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Organisatie

5

Klantgerichtheid en dienstverlening zijn voor ons wezenlijke doelstellingen. De wijze waarop wij hieraan vorm
geven verandert. In de dienstverlening en communicatie met de huurder worden internet en andere digitale
media steeds belangrijkere instrumenten. Daarnaast zijn onze aandachtsgebieden verbreed. De persoonlijke
relatie tussen de huurder en medewerkers van Maasvallei blijft echter van groot belang. De komende jaren
investeren wij in onze medewerkers om mee te veranderen met de veranderingen in zowel onze aandachts
gebieden als de omgeving waarbinnen wij werken.
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5. Organisatie
Organogram
Raad van
Commissarissen

Ondernemingsraad

Directeur

Strategie
en Beleid

HV Woonvallei

Klachtencommissie

Managementassistentie

Algemene Zaken

Vastgoed

Financiën

Wonen

Projecten en
planmatig beheer

Planning & Control
Treasury & Verslagl.

Rayonteams
A, B, C en D

Klantenservice

Bedrijfsbureau

Automatisering
en Adm. diensten derden

Ondersteuning

Wijkbeheer

Administraties
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Personeelsbestand ultimo 2011
Afdeling		

Aantal

Directie
		 directeur		

1

		

2

managementassistente		

( parttime )

Algemene zaken
		 manager		

1

		

huishoudelijke zaken en archief		

2

		

kwaliteit en onderzoek		

1

		

marketing en communicatie		

1

VvE beheer

1

( waarvan 1 parttime )

( parttime)

Strategie en beleid
		 manager		

1

Wonen
		 manager		

		

1

4 rayonteams en ondersteuning

9

( waarvan 3 parttime )

klantenservice

5

( waarvan 3 parttime )

wijkbeheer		

8

( waarvan 3 parttime )

Financiën
		 manager		
bedrijfsadministratie en sub-administraties

1
5

( waarvan 2 parttime )

Vastgoed
		 manager		

1

		

7

projecten en planmatig beheer		

		 bedrijfsbureau		

1

Totaal		

48
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Leeftijdsopbouw personeel per 31 december 2011
Leeftijd

Aantal medewerkers

In procenten

25-35 jaar

10

21

35-45 jaar

10

21

45-55 jaar

20

42

55-65 jaar

8

16

48

100

Totaal

ICT en Managementinformatiesysteem

Medio 2011 is Maasvallei gestart met de implementatie van de Balanced Score Card.
Daarbij hebben we in 2011 de volgende stappen doorlopen:

In 2010 zijn wij gestart met het opnieuw beschrijven van onze primaire processen, het

1. bepalen van het strategisch kader op basis van missie en visie;

verder professionaliseren van het risicomanagement, het actualiseren van ons treasuryma-

2. uitwerking van de strategische kaart; deze geeft aan hoe we van de missie en visie

nagement en het vernieuwen van ons managementinformatiesysteem. In 2011 zijn deze

komen tot een planning van de concrete doelen met bijbehorende activiteiten;

projecten grotendeels afgerond. Bij het ontwikkelen van een nieuw managementinforma-

3. communicatie van de doelen en de relatie met prestaties van de medewerkers;

tiesysteem zijn flinke stappen gezet: de hoofdlijnen van onze eigen Balanced Score Card

4. ten dele het inrichten van de noodzakelijke techniek.

zijn vastgesteld.

In 2012 verwachten we de applicatie die bij de Balanced Score Card hoort op belangrijke
punten operationeel te hebben. Als volgende stap voegen we modules toe.

Balanced Score Card
De Balanced Score Card is een integraal sturings- en beheersingshulpmiddel voor onze
managers om doelstellingen te bereiken. Daarnaast dient de Balanced Score Card als

Risicoanalyse

communicatiemiddel naar medewerkers en klanten. Ook is het een verantwoordings
middel ten behoeve van de interne controle voor de RvC.

Maasvallei is in 2011, aan de hand van een uit 2010 beschikbare risicoanalyse, gestart met

De sturing, beheersing en controle gebeurt aan de hand van maand- en kwartaalrap-

risicobeheersing. Een aantal beheersingsmaatregelen is opgesteld of verbeterd. Sommige

portages. Daarbij gaat het niet alleen om financiële resultaten maar worden ook andere

van deze maatregelen waren al impliciet aanwezig en zijn nu expliciet als beheersmaatre-

prestaties meegenomen in de jaarlijkse beoordeling; klanten, interne bedrijfsvoering en

gelen benoemd. Risicobeheersing is volledig geïntegreerd in onze procesbeschrijvingen

ontwikkeling en groei.

die daartoe in 2011 deels herzien zijn. In 2012 willen we op ingeslagen weg verdergaan
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met risicobeheersing in te brengen in alle belangrijke processen. In de procesbeschrij-

gevraagd over het nieuw systeem. Zij beoordelen de nieuwe systematiek met een ruime

vingen hebben wij bijzondere aandacht geschonken aan o.a. het ‘vier ogen’ principe, de

voldoende. Verbeterpunten die uit de enquête naar voren zijn gekomen:

scheiding van opdracht en betaling en budgetbeheersing.

• meer duidelijkheid geven aan medewerkers om zich voor te bereiden op de gesprekken;

Internet

• elke medewerker informeren over de afdelingsplannen en in het planningsgesprek de

Onze website is in 2011 verder ontwikkeld als interactief communicatiemedium. Het beleid is om de informatiestroom van en naar klanten en overige doelgroepen geleidelijk

relatie tussen collectieve en individuele doelen benadrukken;
• extra aandacht besteden aan tussentijdse coaching en begeleiding.

verder te digitaliseren. De mate van geleidelijkheid wordt mede bepaald door de wensen
en verwachtingen van de gebruiker. Het gebruik raakt steeds verder ingeburgerd, niet al-

Ten behoeve van onze beoordelingscyclus (resultaten afspreken - functioneren bespreken -

leen bij de jonge doelgroepen, zoals studenten, maar ook senioren zijn steeds vaker op

functioneren beoordelen) hebben wij in onze drie kerncompetenties opnieuw benoemd:

het internet te vinden.

• betrokken;
• professioneel;

In het vierde kwartaal van 2010 is het project intranet gestart. De site is gebouwd en getest

• ondernemend.

en technisch in orde bevonden. Vanaf 2011 is het intranet operationeel. De content wordt
on going toegevoegd.

Met deze kerncompetenties spelen wij vanuit een klantgericht denken en handelen flexibel in op vragen en wensen van onze klanten. Wij kennen onze klanten vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid: wij weten wat ze willen en kunnen. Omdat wij ons bewust zijn

HRM-ontwikkelingen 2011

van onze maatschappelijke doelstellingen richten wij ons primair op mensen, die niet of
moeilijk in hun huisvesting kunnen voorzien. Bij onze aanpak besteden wij optimaal aan-

In 2010 is een nieuw, eenvoudig en transparant functionerings- en beoordelingssysteem

dacht aan het woon- en leefklimaat in de meest brede zin van het woord. Wij zijn hierbij

ingevoerd. De doelstellingen hiervan zijn:

creatief, zelfbewust en doen de dingen, waar de maatschappij om vraagt, effectief. Waar

• het realiseren van doelstellingen op organisatie- en afdelingsniveau;

nodig nemen wij verantwoorde risico’s.

• individuele medewerkers aansturen, motiveren en stimuleren tot ontwikkeling.
Wij investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. In de cyclus van plannings- voortgangs- en beoordelingsgesprekken komt de ontwikkeling van de medewerker aan de orde.
In 2011 hebben wij het systeem geëvalueerd. Wij hebben onderzocht of de invoering

Eventuele ontwikkelingsafspraken worden gemaakt en bewaakt. Wij verwachten immers

van de nieuwe systematiek daadwerkelijk heeft bijgedragen aan onze doelstellingen en

van onze medewerkers dat zij bij het uitvoeren van hun werkzaamheden beschikken over

of, en zo ja waar, er verbeterpunten zijn. Wij hebben onze medewerkers naar hun mening

voldoende kennis van bewoners, woningen, woonomgeving, maatschappelijke ontwikke-
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lingen, essentiële wet- en regelgeving en zich kunnen inleven in het belang van de klant.

delijk ook consequenties voor het tempo waarin maatregelen moeten worden genomen.
Daarom verhoogt het kabinet de AOW leeftijd al geleidelijk vanaf 2013.”

De vertaalslag naar een bedrijfsmatige, klantgerichte en transparante organisatie vraagt
om een werkwijze waarbij medewerkers afspraken nakomen, duidelijk zijn en verantwoor-

Ook Maasvallei krijgt de komende jaren te maken met het vervangen van een deel van

ding afleggen over wat ze doen. De vertaalslag vraagt om een aangepaste attitude. De

haar personeel: ‘babyboomers‘ gaan straks met pensioen en creëren daarmee een vervan-

werkhouding van de medewerkers is gericht op initiatief nemen, persoonlijke uitstraling en

gingsvraag die opgevangen moet worden. Bij Maasvallei bereiken in de periode tot 2020

zich identificeren met Maasvallei. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij bereid en in

een tiental medewerkers de AOW-leeftijd.

staat zijn met de organisatie mee te veranderen. Voor het realiseren van onze missie is een
optimale inzet van zelfstandige medewerkers met een grote mate van verantwoordelijk-

Maasvallei is zich steeds meer bewust van de noodzaak van een doordacht strategisch

heid van cruciaal belang.

en gedifferentieerd HRM beleid waarmee een generatiebewust personeelsbeleid wordt
gevoerd en de vervanging kan worden gerealiseerd. Strategisch, omdat er lange termijn

In 2010 is het loopbaanontwikkelingsbudget vanuit de CAO geïntroduceerd. Het budget

beslissingen moeten worden genomen om tijdig in de vervangingsvraag te kunnen voor-

varieert van € 450 tot € 4.500, afhankelijk van dienstverband en -termijn. Elke medewerker

zien. Gedifferentieerd, omdat er rekening moet worden gehouden met verschillende per-

mag dit bedrag naar eigen wens invullen tot 31 december 2014. Voorwaarde is dat de be-

soneelscategorieën. Jongeren en vrouwen boeien in het werk, ouderen binden. Diversiteit

steding bijdraagt aan de loopbaanontwikkeling. In 2011 is het inzetten van dit persoonlijk

is de personeelsopbouw zal een sterke troef zijn in de concurrentie om de schaarse me-

ontwikkelbudget nog beperkt toegepast voor het volgen van een ontwikkeltraining. De

dewerkers.

55+-ers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid extra vrije uren te kopen van het
loopbaanontwikkelingsbudget.

Maar ook de veranderende maatschappelijke opvattingen en de wijzigende behoeften
binnen de eigen organisatie vragen om aandacht. Wij spelen hierop in en formuleren

In de Voorjaarsnota 2012 schrijft de Minister van Financien o.a. dat:

ons HRM beleid zodanig dat wij ons onderscheiden door in te spelen op de wijzigende

“Nederland vergrijst en ontgroent. Hierdoor zal de beroepsbevolking gaan krimpen. Bo-

omstandigheden. De behoeften van Maasvallei en de medewerkers worden op elkaar af-

vendien stijgt de levensverwachting: elke generatie leeft langer dan de vorige.

gestemd. Daarmee realiseren wij winst bij het vinden, binden en motiveren van personeel.

In 2011 heeft het kabinet met de sociale partners een Pensioenakkoord afgesloten. In dit

Wat wij willen bereiken met ons strategisch personeelsbeleid:

akkoord werd overeengekomen dat de AOW-leeftijd in 2020 zou worden gekoppeld aan

• oudere medewerkers nog lang effectief inzetten en kennis vasthouden;

de ontwikkeling van de levensverwachting, waarbij de leeftijd in 2020 naar 66 zou gaan

• onbenut talent in de organisatie beter benutten;

en in 2025 naar 67. Hiertoe heeft het kabinet ook een wetsvoorstel ingediend. De over-

• niet alleen reactief maar ook proactief HRM-beleid voeren;

heidsfinanciën zijn sinds het sluiten van het akkoord sterk verslechterd. Dit heeft onvermij-

• organisatiedoelstellingen en behoeften van medewerkers optimaal combineren.
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Stage en werkplekervaringsplaatsen

In 2011 heeft Maasvallei een regeling hulpverlening bij calamiteiten vastgesteld. Het gaat
het om een protocol voor het treffen van voorzieningen en maatregelen bij een calamiteit.

Maasvallei geeft studenten de kans om tijdens hun opleiding in de praktijk werkervaring

De organisatie, taken en verantwoordelijkheden van de directeur en de BHV zijn hierin

op te doen. Aan de hand van een vooraf geformuleerde opdracht wordt de student ge-

vastgelegd. Maasvallei beschikt over een bedrijfshulpverleningsteam. De deelnemers

durende zijn stageperiode te werk gesteld. Tijdens de stageperiode kunnen zij samen met

hebben de noodzakelijke opleidingen gevolgd.

onze medewerkers praktijkervaring opdoen en hun sociale en communicatieve vaardigheden in de praktijk toetsen en verder ontwikkelen.

Ziekteverzuim
In het verslagjaar heeft een student zijn stage bij Maasvallei vervuld en heeft een student

Jaar

2011

2010

2009

2008

zijn eindopdracht uitgevoerd (zie ook onder VvE-beheer).

Aantal ziekmeldingen

63

66

71

56

Totaal aantal ziektedagen

690

645

540

403

In 2010 hebben wij het convenant ‘Werken aan Vakmanschap’ ondertekend. Door

Gem. aantal ziekmeldingen per medewerker

1,31

1,35

1,56

1,16

samenwerking van alle betrokken partijen geven wij uitvoering aan het realiseren van

Gem. aantal ziektedagen per medewerker

14,38

13,17

17,76

11,65

leerwerk- en leerlingbouwplaatsen. Doelstelling is de instroom van nieuwe krachten en het

Ziektepercentage

4.31

5,93

3,26

4,87

vakmanschap in de bouw te bevorderen. In 2011 hebben wij concrete invulling gegeven

Ziektepercentage excl. zwangerschapsverlof

3,36

5,93

3,26

4.84

aan het convenant bij het project ‘Begijnenstraat’. Bij de aanbesteding hebben wij de
voorwaarde gesteld invulling te geven aan het convenant. Bij de uitvoering van dit project
werken inmiddels een drietal leerlingen.

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) heeft over 2011 geen apart jaarverslag uitgebracht. Het jaar-

ARBO

verslag van de OR is opgenomen in het jaarverslag van Maasvallei. In het jaarverslag kunnen geïnteresseerden lezen hoe de samenstelling van de OR was in 2011, de frequentie

In 2011 is het arbo plan van aanpak geëvalueerd. Aan de hand van deze evaluatie heeft

van overleg van de OR en de onderwerpen, die met de bestuurder zijn besproken.

Maasvallei eind 2011 een nieuwe bedrijfsarts gecontracteerd. Op basis van een programma van eisen, dat samen met de OR is opgesteld, is gekozen voor ZON Bedrijfsartsen.

Samenstelling van de OR in het verslagjaar
Voorzitter

de heer R. Starren

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

Secretaris			

mevrouw A. Stassen-Hausoul

sexueel geweld gemeld.

Leden

de heren L. Smeets, R. Drissen en P. Welters
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De leden van de OR hebben in 2011 geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot

Vernieuwde kantoor

bijscholing. In 2011 heeft de OR geen afzonderlijke vergadering met het personeel georganiseerd. De medewerkers worden geïnformeerd middels de verslagen van het overleg

Het kantoor dat in 1996 is gebouwd, voldeed niet meer aan de wijze waarop Maasvallei wil

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

werken en klanten wil ontvangen. Een grondige verbouwing was noodzakelijk. Vanwege

voor alle medewerkers.

de verbouwing van het pand aan de Severenstraat was Maasvallei vanaf december 2010
tijdelijk gehuisvest aan de Pierre de Coubertinweg. In 2011 zijn de medewerkers terug-

De OR heeft een medewerkers tevredenheidonderzoek onder het personeel uitgezet. De

gekeerd naar hun geheel vernieuwde kantoor.

uitkomsten zijn met de bestuurder besproken. In het verslagjaar heeft de OR één keer met
de vertegenwoordiger van de Raad van Commissarissen gesproken.

Het nieuwe interieur is open, klantgericht en prettig om te werken. Aan de buitenzijde van
het kantoor is niets veranderd. De ligging aan het park in de Severenstraat is uitnodigend.

De OR en de bestuurder hebben in 2011 zeven keer vergaderd. De belangrijkste onder-

De architectuur van het gebouw past hier prima bij. Het interieur en exterieur is nog meer

werpen van overleg waren:

één geheel geworden.

• introductie risicomanagement;
• de financiële positie van Maasvallei, waaronder begrepen het continuïteitsoordeel 2011

Op zaterdag 1 oktober 2011 organiseerde Maasvallei een open dag voor haar bewoners.
De open dag was een groot succes. Veel bewoners bezochten het kantoor en waren en-

van het CFV;
• evaluatie beoordelingsgesprekken;

thousiast over het resultaat. De overige stakeholders waren een dag eerder uitgenodigd.

• diverse personele aangelegenheden zoals ziekteverzuimbeleid, zorgverlof, verschoven
werktijden, bereikbaarheidsdienst, de werkkostenregeling en de praktische vertaling
van een aantal algemene CAO-bepalingen;

PR en communicatie

• continueren contract vertrouwenspersoon;
• afsluiten contract met nieuwe bedrijfsarts;

In 2011 zijn de voorbereidingen gestart voor het ontwikkelen van ons marketing- en com-

• extern onderzoek naar formatieomvang;

municatiebeleid. Als voorbereiding op het nieuw beleidsplan en de hiervan afgeleide stra-

• plaatsen personeelshandboek op intranet;

tegie hebben wij in een aantal interne werkgroepbijeenkomsten zowel de positionering

• digitaliseren facturen en complexdossiers;

van Maasvallei als de ontwikkeling van mogelijk nieuwe product-markt combinaties tegen

• nieuw klachtenreglement en de gewijzigde samenstelling van klachtencommissie;

de achtergrond van een sterk veranderende markt vastgesteld.

• participatie- en communicatieplan;

Naast de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van ons beleidsplan is in het ver-

• sporten op maat.

slagjaar ruim aandacht besteed aan reguliere, operationele, onderwerpen, waaronder ons
blad Wonen en Leven. Wonen en leven wordt gemaakt voor onze huurders en andere
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relaties en verschijnt drie keer per jaar. Ook is er aandacht besteed aan de verdere uitbouw

In 2011 hebben wij een begin gemaakt met het digitaliseren van onze enquêtes. In 2012

van onze website en het beheer hiervan. Wij streven naar een website die we als interactief

wordt het digitaliseren van onze enquêtes verder uitgewerkt en geimplementeerd.

communicatiemiddel kunnen inzetten. Geinteresseerden kunnen via onze website kennis
nemen van o.a. de statuten, reglement RvC, bestuursstatuut, integriteitscode, onderne-

KWH - huurlabel

mingsplan en jaarverslagen.

Sinds jaren is de norm van Maasvallei om de kwaliteit van de dienstverlening op een hoog

Niet onbelangrijk is de ondersteuning van de lijnafdelingen op het gebied van commu-

niveau te houden. Maasvallei heeft zich daartoe verbonden aan het KWH-huurlabel. Aan

nicatie. Bijzondere aandacht is besteed aan zowel de organisatie van de open dag voor

de hand van strenge leveringsvoorwaarden en normen toetst het KWH jaarlijks de kwali-

bewoners ter gelegenheid van de ingebruikname van ons geheel vernieuwd kantoor als

teit van de geleverde prestaties. De te leveren prestaties worden benoemd in een aantal

de communicatie met pers en stakeholders omtrent de B2-status.

labelonderdelen, waarvoor elk labelonderdeel een score van minimaal 7 (met uitzondering
van het labelonderdeel klachten afhandelen waar een minimale score van 6,5 van toepas-

In 2011 is het initiatief om ons nieuw stakeholdersmagazine ‘In gesprek’ uit te geven ver-

sing is) behaald moet worden om het KWH-label te kunnen behouden. De laatste toetsing

der uitgewerkt. Met het nieuwe magazine nodigen wij onze stakeholders uit actief deel te

vond plaats in 2010. Het label is gecontinueerd.

nemen aan de vorming van visie, plannen en beleid: samenwerken aan onze maatschappelijk doelen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. ‘In gesprek’ laat zien hoe, waarom

KWH kiest voor nieuwe meetmethode

en met wie we initiatieven oppakken.

In 2011 introduceerde KWH een aangepast methodiek, het zogeheten KWH-Huurlabel
2.0. Bij het nieuwe KWH-Huurlabel staat de behoefte van de klant nog meer centraal: wat
verwacht de klant van onze dienstverlening, wat vindt de klant écht belangrijk? Dit bete-

Kwaliteitsbewaking

kent dat de prestaties van Maasvallei nadrukkelijker dan voorheen beoordeeld worden
door de klant en deze daarmee direct een stem heeft in het KWH-rapport. De nieuwe

After sales

meetmethodiek wordt met ingang van 2012 jaarlijks toegepast.

Om in een zo vroeg mogelijk stadium te achterhalen of en zo ja in hoeverre onze dienstverlening voldoet aan de verwachtingen van onze klanten zetten wij als instrument after sales

KWH - participatielabel

in. Een aantal weken na het ondertekenen van de huurovereenkomst ontvangen nieuwe

Afgelopen jaren heeft Maasvallei veel energie gestoken in het ontwikkelen van haar par-

huurders een enquête-formulier met vragen over hun mening over het mutatieproces en

ticipatiebeleid. Omdat wij willen weten waar we staan hebben wij in de periode oktober-

de dienstverlening.

december 2010 de kwaliteit van onze bewonersparticipatie door KWH laten meten. Om in

Als onderdeel van de mutatieprocedure vragen wij ook vertrokken bewoners naar hun me-

aanmerking te komen voor het participatielabel moet op minimaal twee labelonderdelen

ning over ons. Tot slot monitoren wij met behulp van enquêtes de kwaliteit van de intake

het cijfer 7 of hoger worden gehaald en op geen van de labelonderdelen een cijfer lager

en de uitvoering van het dagelijks onderhoud.

dan een 6. In 2011 hebben wij de meetresultaten ontvangen.
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Maasvallei heeft bij deze nulmeting de volgende scores per labelonderdeel behaald:
Labelonderdeel

Score

onze aanpak besteden wij meer aandacht aan de rol van de HV Woonvallei in het beleidsproces.

Visie

7,0

• Samenwerking. Het overleg met de HV Woonvallei en de BOC’s is structureel van aard.

Randvoorwaarden

6,7

Bewoners hebben echter ook aangegeven dat medewerkers slagvaardiger moeten

Samenwerking

6,5

opereren en adequaat terugkoppelen, ook wanneer nee verkocht moet worden. Bewo-

Rendement

6,3

ners hebben doorgaans begrip voor een negatief antwoord, mits goed gemotiveerd. In
ons plan van aanpak om medewerkers te begeleiden en ontwikkelen besteden wij aan

Met deze resultaten voldoen we niet aan de norm om het KWH-participatielabel te ha-

dit onderdeel extra aandacht.

len. Landelijk gezien scoren we met deze resultaten net iets het landelijk gemiddelde van

• Rendement. Zowel de HV Woonvallei als de BOC’s geven aan dat zij serieus behandeld

2010. De uitkomsten vormen de basis om ons participatiebeleid verder uit te werken.

worden en hun invloed serieus wordt genomen. Desondanks ervaren zij dat hun invloed

Belangrijkste aandachtspunten die uit de nulmeting naar voren kwamen:

nog te beperkt is. De bewonersorganisaties verwachten van Maasvallei een grotere be-

• Visie. De rol van de bewoners is te vrijblijvend gedefinieerd en kan worden aange-

trokkenheid bij beleid en projecten. Om de invloed van de HV Woonvallei en de BOC’s

scherpt. Huurders moeten nog meer dan tot nu toe beschouwd worden als copro-

in de toekomst te versterken op (strategisch) beleidsniveau te versterken zetten wij in

ducent. Wij gaan binnen onze visie op participatie onze verwachtingen, die wij van

op actieve begeleiding van en informatievoorziening naar alle bewonersorganisaties.

onze bewoners hebben verder aanscherpen. Een van de aandachtspunten is de me-

Met een interactieve beleidsvorming gaan wij de houding van bewoners verder stimu-

dewerkers, nog meer dan tot nu toe het geval is, in de geest van de visie te laten

leren. Tevens maken wij zichtbaar wat de effecten zijn van hun inbreng.

functioneren. Inmiddels is intern een traject uitgezet om alle medewerkers nog meer
te doordringen van het nut en de noodzaak van participatie. Onderdeel van dit tra-

KOMO procescertificaat voor studentenwooneenheden

ject vormt de communicatie naar bewoners en bewonersorganisatie om aan te geven

Aan de hand van strenge beoordelingscriteria op het gebied van bedrijfsvoering, beheer

dat Maasvallei op de hoogte is van wat er leeft en speelt. Door dit te communiceren

en een groot aantal eisen die aan het pand en de kwaliteitszorg gesteld worden, heeft

maken wij duidelijk dat wij actief bezig zijn met participatie en het loont om te par

Maasvallei voor haar onzelfstandige woongebouwen een KOMO procescertificaat in huis.

ticiperen.
• Randvoorwaarden. Ofschoon Maasvallei haar financiële en facilitaire ondersteuning aan

Elke twee jaar doet het SKW ten behoeve van voortzetting van het certificaat onderzoek.

bewonersorganisaties goed heeft geregeld bestaat bij de BOC’s een wisselend beeld

In 2011 zijn aan de hand van de herhalingsonderzoeken voor een vijftal studentenpanden

over deze ondersteuning. De actievere bewoners(organisaties) zijn onvoldoende be-

de certificaten verlengd. Het certificaat geeft tevens de garantie dat aan de eisen op het

kend met de ondersteuning die zij kunnen krijgen. De komende periode besteden wij

gebied van veiligheid, het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes en de grootte van

extra aandacht aan het informeren van bewoners over de mogelijkheden die wij op het

de privé-ruimtes bij studentenwoningen wordt voldaan.

gebied van participatie te bieden hebben, waaronder de financiële mogelijkheden. In
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VvE-beheer

Sponsoring

Door de verkoop van woningen uit ons bezit neemt het aantal VvE’s gestaag toe. De

Maasvallei beschouwt het als een onderdeel van haar taak om naast de reguliere werk-

toename van het aantal VvE’s is voor ons mede aanleiding geweest onze dienstverlening

zaamheden ook andere activiteiten te ondersteunen. In ons sponsorbeleid leggen wij de

aan VvE’s kritisch onder de loep te nemen. Wij hebben zowel intern onze bedrijfsvoering

nadruk op activiteiten die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in buurten resp. een

getoetst als extern de dienstverlening onderzocht. Wij hebben onderzocht wat de moge-

sociaal maatschappelijke of educatieve doelstelling hebben.

lijkheden, kansen en risico’s voor Maasvallei zijn bij het aanbieden van onze dienstverle-

In 2011 zijn veel initiatieven ontplooid met de doelstelling om mensen bij elkaar te bren-

ning aan VvE’s.

gen en/of aandacht te vragen voor een bepaald thema. Veel van deze initiatieven worden
georganiseerd voor vrijwilligers die zich onbaatzuchtig inzetten om een steentje bij te

In het verslagjaar hebben wij een strategisch marketingplan opgesteld voor de dienstver-

dragen aan de leefbaarheid in wijken en buurten. De ene keer is het een kleinschalige

lening aan VvE’s. Ten behoeve van het op te stellen strategisch marketingplan hebben wij

activiteit met impact voor een straat, een andere keer een activiteit die een grotere groep

een uitgebreid marktonderzoek verricht. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden en de

mensen raakt. Vaak zijn deze vrijwilligersinitiatieven afhankelijk van donaties of sponsoring.

uitwerking van het strategisch marketingplan hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van

Als deze activiteiten een raakvlak hebben met de doelen en doelgroepen van Maasvallei

de inzet van een student van Fontys.

en in die zin bijdragen aan de leefbaarheid in wijken wil Maasvallei deze initiatieven graag
ondersteunen. Door sponsoring tonen wij onze betrokkenheid met de initiatieven die in

De conclusies uit dit onderzoek zijn verwerkt in het strategisch marketingplan en de imple-

de wijken worden ontplooid en/of ondersteunen wij de inzet van vrijwilligers ten behoeve

mentatie hiervan in de organisatie. Door het VvE-beheer intern optimaal in te richten en te

van bijzondere doelgroepen .

stroomlijnen komen wij nog meer dan voorheen tegemoet aan de individuele wensen en
behoeften van de afnemers.

In 2011 hebben wij een bedrag van ca. e 10.000,- besteed aan sponsoring. Ons sponsorbeleid is na te lezen op onze website www.maasvallei.nl

Om onze positie in de markt verder uit te bouwen en te verstevigen leggen wij de komende tijd de nadruk op een actieve verkoopstrategie. Om deze strategie te ondersteu-

Onderstaand een overzicht van in 2011 door ons gesponsorde activiteiten en/of organisaties:

nen, kiezen wij er nadrukkelijk voor om de diensten die wij aan VvE’s aanbieden op een
duidelijke en herkenbare binnen de organisatie te positioneren.

Buurtactiviteiten
Het betreft hier een diversiteit aan activiteiten die veelal worden geïnitieerd en georgani-

Inmiddels hebben wij een nieuwe accountmanager VvE-beheer aangetrokken.

seerd door lokale verenigingen met als doel bij te dragen aan leefbaarheid in de wijk in de
breedste zin van het woord. De volgende buurtactiviteiten sloten aan op het door Maasvallei gehanteerde sponsorbeleid en konden derhalve rekenen op een financiële bijdrage.
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• SAME - zomerbraderie in Amby e 175,00

• RKASV in Amby e 1.783,81

SAME (Samenwerkingsverband Ambyse Markt Evenementen) is een samenwerkings-

Kledingsponsor van twee teams. RKASV is een zeer actieve voetbalvereniging met de

verband van 6 lokale verenigingen die jaarlijks een zomerbraderie voor de lokale bevol-

meeste sportende leden in Amby.

king organiseren.
• Samen scholen ‘Oet de Kunst’ in De Heeg e 250,00

Carnaval

4 scholen organiseren een groot project rondom kunst onder de naam ‘Samen-Scholen

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

Oet de Kunst’. Kinderen worden middels dit project uitgedaagd om actief met kunst

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

aan de slag te gaan. Samen delen van kwaliteiten en ervaringen staat centraal. Een

waar Maasvallei bezit heeft. De volgende carnavalsactiviteiten werden door Maasvallei in

educatief project dat de scholen in samenwerking met Buurtplatform de Heeg, Trajekt,

2011 financieel ondersteund.

MIK, Steps en winkeliersvereniging de Roserije, organiseren.
• Stichting Cultuur sur Place e 297,50

• CV de Kikkers in Heugem e 250,00

Manus van alles festival 2011 in Wittevrouwenveld

Jeugdcarnaval in Heugem. Doelstelling om carnaval levendig te houden onder jonge-

11e editie van dit festival georganiseerd door Stichting Cultuur sur Place. Deze stich-

ren en de traditie aan jongere generaties door te geven.

ting zet zich actief in om maximaal bij te dragen aan meer onderlinge samenhang in

• CV de Waterratte in Heugem e 250,00

de samenleving. Om dit te bereiken laten ze mensen op laagdrempelige wijze over de

Carnavalsvereniging in Heugem. Bijdrage is bestemd om aangepaste carnavalsactivi-

schutting van hun eigen cultuur heenkijken. Het Manus van Alles Festival blijkt hiertoe

teiten te organiseren voor met name ouderen en hulpbehoevenden.

een succesvol middel. In 2011 was er bijzondere aandacht voor kinderen om ze meer
zelfbewust te maken en een ruimere blik op de samenleving te bieden.
• Harmonie St. Michael in Heugem e 250,00
Betreft de sponsoring van de 22e Rochusbroonk. Een muzikaal evenement voor jong en oud.
• Kerkelijk zangkoor in Amby e 100,00
Bijdrage aan het jaarlijkse Caeciliafeest van het kerkelijk zangkoor.

• Prins Uitroepen - Sleuteloverdracht - Carnavalsoptocht e 5.355,00
RTV Maastricht maakt jaarlijks een uitzending over het Uitroepen van de Prins, de Sleuteloverdracht en de Carnavalsoptocht in Maastricht. Maasvallei maakt deze uitzendingen mede mogelijk en geeft op deze wijze een breed publiek, dat zelf niet in staat is om
aanwezig te zijn bij deze activiteiten, toch de mogelijkheid om de carnavalsactiviteiten
op radio en tv te volgen.
• CV de Sjlaaibok in Amby e 111,00

Sport

Sponsoring van diverse carnavalsactiviteiten in Amby.

Van sportclubs gaat vaak een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie uit. Maasvallei draagt sportverenigingen een warm hart toe, niet in de laatste plaats om de positieve

• Stichting Alaaf Gulpen e 297,50
Sponsoring van een culturele carnavalsactiviteit in Gulpen.

bijdrage aan de gezondheid in zijn algemeen. In 2011 kon onderstaande sportvereniging
rekenen op ondersteuning door Maasvallei.
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Werkkostenregeling

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

Sinds 1 januari 2011 is de nieuwe werkkostenregeling van kracht. De regeling houdt in dat,
• Stichting Drugsinformatie & Preventie voor Jongeren (DJP) e 225,00

naast een aantal gerichte vrijstellingen, voor vergoedingen en verstrekkingen een onbe-

Basisschool Amby kan op initiatief van Maasvallei meedoen in een voorlichtingspro-

laste forfaitaire ruimte van 1,4% van de loonsoom geldt. Tot dit bedrag kan Maasvallei vrije

gramma inzake drugsinformatie en preventie voor jongeren. Doel van DJP is om jonge-

vergoedingen aan haar werknemers uitkeren zonder extra loonbelasting te betalen. Over

ren op heldere, overtuigende en confronterende manier aan het denken te zetten over

het meerdere is Maasvallei een eindheffing van 80% verschuldigd.

druggebruik en de nadelige effecten hiervan.
• Stichting Geestelijk en Maatschappelijk Welzijn Gehandicapten (SWGN) e 150,00

Momenteel bestaat een groot aantal categorieën vergoedingen en verstrekkingen waar-

Sponsoring van 3 deelnemers van Maasveld (Koraalgroep) om aanwezig te zijn bij het

voor fiscaal aparte regels gelden. Denk aan werkkleding, kerstpakketten, fietsen en be-

muziekfestival ‘maak dromen waar’.

drijfsfitness. De werkkostenregeling vervangt de huidige regels voor vergoedingen en

• Hagerpoort/ Robot zeehond e 100,00

verstrekkingen. Maasvallei moet vooraf de vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen

Op de psychogeriatrische afdeling van het verpleeghuis werd een Robot zeehond aan-

als eindheffingsbestanddeel, wil de werkkostenregeling van toepassing zijn. Door de in-

geschaft nadat uit onderzoek is gebleken dat de aanwezigheid van een ‘huisdier’ een

voering van de werkkostenregeling komen bestaande afspraken met de belastingdienst

positief effect heeft op de gemoedsrust van de cliënten.

over (vaste) kostenvergoedingen te vervallen. Indien Maasvallei ervoor kiest het huidige

• Ambyer Proat e 60,00
Ambyer Proat is de dorpskrant van Amby. De krant is hooggewaardeerd onder de be-

systeem te blijven toepassen dan wordt het onbelast vergoedingen en verstrekken van
personeelsfestiviteiten beperkt tot e 454 per werknemer per jaar.

volking.
• Sponsorloop Kilimanjaro e 250,00

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

Diverse medewerkers van een verpleeghuis voor dementerenden en mensen met Alz-

workshop georganiseerd waarbij de fiscale aspecten van de nieuwe regeling uitgebreid

heimer beklommen de Kilimanjaro om op deze wijze gelden te verzamelen t.b.v. de

zijn besproken. Omdat wij voor de jaren 2012 en 2013 gekozen hebben voor het toepas-

aanschaf van een therapeutisch bad.

sen van het overgangsregime biedt ons dit de ruimte de nieuwe regeling verder uit te wer-

• India Xplore 2011 e 100,00

ken en toe te spitsen op Maasvallei. De financiële impact van de werkkostenregeling kan

Het betreft hier een bijdrage aan een student inzake een uitwisselingsproject volkshuis-

immers ingrijpend zijn. Uiterlijk 1 januari 2014 voeren wij de nieuwe werkkostenregeling in.

vesting in India.

De tussenliggende periode benutten wij om te beoordelen of toepassing van de werkkostenregeling voordelig is en nemen wij een besluit wat te doen. Wij werken een actieplan
uit. In de verdere uitwerking schenken wij ook aandacht aan de arbeidsrechtelijke kanten
van de werkkostenregeling.
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Governance en Raad
van Commissarissen

6

Onze maatschappelijke identiteit impliceert dat wij transparant zijn in onze doelen en activiteiten. Wij gaan actief
op zoek naar maatschappelijke vraagstukken die de kwaliteit van wonen en leven in wijken verbeteren. Wij wil
len beoordeeld worden op de maatschappelijke effecten van onze prestaties. Wij besteden aandacht aan het
overleg met onze stakeholders. Afspraken worden geborgd in samenwerkingsovereenkomsten en prestatie
afspraken. De manier waarop we dit doen is vastgelegd in het governancebeleid. Op onze website publiceren
wij alle relevante informatie.
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de bestuurder en staat hem met raad terzijde. De taken, ver
antwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn in de statuten beschreven en in
een reglement uitgewerkt.
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6. Governance en Raad
van Commissarissen
Algemeen

hebben wij onze stakeholders gevraagd de maatschappelijke prestaties te beoordelen
tijdens het visitatietraject, dat door onderzoeksbureau Ecorys is uitgevoerd. Wij hebben

Corporaties staan regelmatig in de publieke belangstelling. In een maatschappij waarin

in overleg met het onderzoeksbureau ervoor gekozen om onze stakeholders door middel

ontwikkelingen zich in hoog tempo opvolgen, pleiten wij voor een open en transparante

van een stakeholdersbijeenkomst te betrekken bij de visitatie. Naast deze stakeholders-

cultuur waarin wij volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen realiseren. Om

bijeenkomst is een aantal stakeholders telefonisch geïnterviewd omdat ze niet aanwezig

succesvol te kunnen samenwerken met onze stakeholders zijn wij aanspreekbaar op ons

konden zijn op de bijeenkomst. De bevindingen van zowel de bijeenkomst als de telefo-

organisatiebeleid en de uitvoering van onze doelstellingen. De Raad van Commissarissen

nische interviews zijn vertaald in een rapportage die deel heeft uitgemaakt van het visita-

ziet er op toe dat Maasvallei transparantie en voldoende ruimte biedt om in gesprek te

tierapport.

gaan met de stakeholders.
De Raad van Commissarissen is tevreden met zowel het beeld dat de stakeholders van
Dit jaarverslag is een middel om publiekelijk verantwoording af te leggen over ons pres-

Maasvallei hebben als het oordeel van de visitatiecommissie. De stakeholders hebben een

teren en de uitvoering van onze taken en bevoegdheden. Het jaarverslag is openbaar en

uiteenlopend beeld van Maasvallei, maar over het algemeen zijn ze tevreden over het pres-

voor iedereen beschikbaar.

teren. Ze beschrijven Maasvallei als een kleine, gedegen corporatie die dicht bij de mensen
staat. Men ervaart een goede kwaliteit tegen betaalbare prijzen (core-business), een prettige

Omdat wij het belangrijk vinden een duidelijk beeld te hebben van verantwoord besturen,

6. Governance en Raad van Commissarissen

Jaarverslag Maasvallei 2011

en betrouwbare samenwerkingspartner, redelijk, transparant en vooral aanspreekbaar.

60

De stakeholders zijn unaniem van mening dat zich in de afgelopen jaren een positieve ver-

Governance

andering heeft voorgedaan. Maasvallei heeft een meer proactieve houding aangenomen
en richt zich meer naar buiten. De stakeholders adviseren om te durven investeren in in-

De Raad van Commissarissen heeft tot taak om intern toezicht uit te oefenen op het func-

novatieve projecten, zoals bij preventie, probleemhuurders en de verkoop van huurwonin-

tioneren van de bestuurder en het managementteam en de algemene gang van zaken

gen. Tevens staan de stakeholders voor ketenaanpak, met name bij studentenhuisvesting

binnen Maasvallei en de met haar verbonden ondernemingen. In concreto betekent dit

en de zorg voor bijzondere doelgroepen.

het goedkeuren van besluiten van de bestuurder en een adviesfunctie bij voorgenomen
besluiten, strategie bepalen, financiële risicobeheersing en volkshuisvestelijke taken.

De visitatiecommissie oordeelde dat de governancestructuur van Maasvallei op orde is.
De kwaliteit van het bestuur en het intern toezicht zijn vastgelegd en geborgd door middel

De Governancecode vormt het kader om invulling te geven aan de Corporate Gover-

van documenten waarbij de relevante codes worden onderschreven.

nance. Een goede Corporate Governance vormt de basis voor zowel een evenwichtige
verdeling van taken tussen bestuurder, Raad van Commissarissen en andere stakeholders

Maasvallei beschikt over een gedegen ondernemingsplan dat in hoofdlijnen onze koers

als een effectief en efficiënt toezicht op de bestuurder. Onder ‘taak en werkwijze’ kunt u

beschrijft. In het ondernemingsplan 2009-2013 hebben wij onze maatschappelijke presta-

lezen hoe de Raad van Commissarissen haar werkzaamheden verricht.

ties in de organisatie verankerd.
Met ingang van 1 juli 2011 is de vernieuwde Governancecode Woningcorporaties van
De Raad van Commissarissen is niet overtuigd van de Angelsaksische wetmatigheid dat

kracht. Wij passen onze governance hierop aan en handelen in overeenstemming met de

alles ‘smart’ wordt gemaakt. In de dynamische omgeving waarin wij vandaag de dag wer-

nieuwe richtlijnen.

ken kan dat niet altijd. Mensen hebben immers behoefte aan een eindrichting, die inspirerende en kernachtig wordt gepresenteerd.

Profielschets Raad van Commissarissen
In het verslagjaar heeft de Raad van Commissarissen uitvoerig stil gestaan bij de missie van
Maasvallei en de doorvertaling hiervan in onze doelen en ambities. Waar gaan we voor?

De leden worden benoemd op basis van een profielschets voor de verschillende ervarings-

Wat is ons verhaal? Hebben we er echt over nagedacht? Voelt het goed bij de mensen?

gebieden van de Raad van Commissarissen. In de profielschets is de gewenste deskundig-

Kunnen we het kort en krachtig formuleren? En wat doen we om medewerkers volledig

heid en achtergrond van de leden van de Raad van Commissarissen opgenomen. Binnen

op ‘de missie’ te krijgen, zodat resultaatsturing maximaal wordt en de ontwikkeling van

de Raad van Commissarissen is op het gehele werkterrein van Maasvallei een brede des-

medewerkers wordt afgestemd op dat hoogste doel. Hiermee krijgt leiderschap en ma-

kundigheid aanwezig. In de profielschets van de voorzitter zijn aanvullende competenties

nagement invulling, kan gestuurd worden op feitelijk gedrag van medewerkers en dus op

benoemd. De profielschetsen zijn in 2011 niet gewijzigd.

de resultaten die we bereiken.
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De leden zijn besluitvaardig, resultaatgericht en in staat scherpe discussies collegiaal te

• realiseren van de volkshuisvestelijke opgaven;

voeren. Zij hebben goed inzicht in de rol en positie van het toezichthoudend orgaan, af-

• strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten van Maasvallei;

finiteit met onze doelstellingen en (primaire) doelgroepen. De leden zijn onafhankelijk,

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

objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordings-

• kwaliteitsbeleid;

plicht naar een achterban.

• kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
• proces financiële verslaggeving;

Voor de benoeming van twee leden van de Raad van Commissarissen wordt de huurders-

• naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

vereniging in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht uit hun kring te doen.
Voor de benoeming van één ander lid wordt de ondernemingsraad in de gelegenheid

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn in

gesteld een bindende voordracht te doen.

de statuten van Maasvallei omschreven. De Raad van Commissarissen heeft voor haar eigen
functioneren en dat van de bestuurder reglementen opgesteld en handelt daar ook naar.

Onafhankelijkheid en nevenfuncties

Op onze website www.maasvallei.nl zijn de documenten met betrekking tot de Gover-

Elke commissaris is onafhankelijk in de zin van de in de Governancecode Woningcorpo-

nancestructuur gepubliceerd. Deze documenten zijn eveneens beschikbaar in boekvorm.

raties aangeduide criteria. In 2009 heeft de Raad van Commissarissen een gedragscode
vastgesteld voor zowel haar leden als de bestuurder. In de gedragscode zijn bepalingen

De reglementen zijn in overeenstemming met de Governancecode en de Aedes bedrijfs-

over onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen vastgelegd.

takcode1. Als toezichtkader voor het uitoefenen van haar taken hanteert de Raad van Com-

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

missarissen:

missarissen bekleedden in 2011 geen nevenfuncties, die op gespannen voet met de be-

• het BBSH;

palingen van de Governance Code Woningcorporaties staan.

• concrete informatie van BZK, WSW, CFV, gemeente en de pers;

In 2011 is binnen de organisatie van Maasvallei geen melding ontvangen van eventuele

• het ondernemingsplan 2009-2013;

tegenstrijdige belangen. In het verslagjaar zijn geen onderwerpen aan de orde geweest

• de financiële meerjarenbegroting;

waarbij sprake was van tegenstrijdige belangen. Ieder lid heeft zijn functie onafhankelijk

• de onderhoudsbegroting;

kunnen uitoefenen.

• het activiteitenplan;
• afspraken met externe belanghebbenden.

Taak en werkwijze
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de bestuurder en de algemene gang van

Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen informeert de bestuurder de

zaken bij Maasvallei en de met haar verbonden rechtspersonen, waaronder begrepen:

Raad van Commissarissen regelmatig mondeling en schriftelijk over de (financiële) resulta-

• realisatie van de doelstellingen van Maasvallei;

ten in relatie tot de beoogde doelen, relevante externe ontwikkelingen en over de wensen

1

De statuten zijn begin 2012 aangepast aan de per 1 juli 2011 vernieuwde Governancecode Woningcorporaties.
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en behoeften van belanghebbenden. De Raad van Commissarissen heeft periodiek over-

bestuurder te bespreken. De bestuurder heeft het afgelopen jaar naar tevredenheid invul-

leg met de externe accountant, de huurdersvereniging HV Woonvallei, de ondernemings-

ling gegeven aan zijn taken. Het variabele deel van de honorering is toegekend op basis

raad en waar nodig andere belanghouders van Maasvallei.

van de beoordeling door de remuneratiecommissie. Bij de beoordeling is het functioneren
getoetst aan de doelstellingen die in het ondernemingsplan cq. het activiteitenplan zijn

De Raad van Commissarissen toetst of het beleid en strategie in overeenstemming zijn

opgenomen. Separate besluitvorming heeft hierover plaats gevonden.

met het statutaire doel, de bedrijfsvoering in overeenstemming is met de beginselen van
verantwoord maatschappelijk ondernemen en ziet toe op de continuïteit van Maasvallei.

Werving en (her)benoemen commissarissen
De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden. Bij vacatures zorgt de Raad van Com-

De Raad van Commissarissen heeft een taak als werkgever ten opzichte van het bestuur.

missarissen ervoor dat haar ledental zo snel als mogelijk wordt aangevuld. De benoemings-

Hiertoe behoort het opstellen van een profielschets, het selecteren, benoemen, schorsen

periode is vier jaar, waarna het lid van de Raad van Commissarissen nogmaals maximaal

en ontslaan van het bestuur. Het bestuur wordt periodiek beoordeeld. De Raad van Com-

tweemaal voor een periode van vier jaar herbenoemd kan worden. In de aan te passen

missarissen functioneert als klankbord en adviseur van het bestuur.

statuten wordt deze termijn overeenkomstig de vernieuwde Governance Code Woningcorporaties beperkt tot maximaal één periode van vier jaar. Conform aftreedrooster is in

De Raad van Commissarissen bewaakt dat de informatie op financieel, volkshuisvestelijk,

2011 dhr. A. Cikikyan afgetreden. De huurdersvereniging is in de gelegenheid gesteld een

maatschappelijk en organisatorisch gebied relevant en compleet is.

bindende voordracht te doen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

In dit jaarverslag legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over de wijze waar-

De selectiecommissie, gevormd door de heer R.L.M.T. Engelbert, mevrouw S.M.H. van

op zij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden in 2011.

der Laak en de heer L. J. L. Schaepkens, heeft via een open procedure leden geworven op
basis van het functieprofiel. De selectiecommissie heeft unaniem een voorstel voor benoe-

Commissies

ming van de kandidaat-commissaris aan de Raad van Commissarissen gedaan. De kandidaat

De Raad van Commissarissen heeft een auditcommissie en een remuneratiecommissie in-

voldoet aan het functieprofiel. Het nieuwe lid, dhr. P. Penders, is in de vergadering van 23

gesteld met als taak de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor te bereiden.

mei 2011 formeel benoemd.

Elke commissie werkt met een reglement.
De auditcommissie vergaderde in 2011 één keer. In deze vergadering is onder andere be-

In 2011 is meerdere malen het rooster van aftreden onderwerp van gesprek geweest. De

sproken de begroting 2012 en het continuïteitsoordeel 2011 van het CFV. De jaarstukken van

Raad van Commissarissen streeft naar een evenwichtige bezetting van de verschillende erva-

Maasvallei, de gelieerde verbindingen en de managementletter van de accountant zijn door

ringsgebieden. Onderdeel van deze evenwichtigheid is het hanteren van een gestructureerd

de voltallige Raad van Commissarissen met de accountant en de bestuurder besproken.

rooster van aftreden. Omdat binnen een tijdsbestek van twee jaren een viertal commissaris-

De remuneratiecommissie heeft in 2011 één keer vergaderd om het functioneren van de

sen is vervangen vergt dit enig maatwerk in het opstellen van het rooster van aftreden.
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Samenstelling Raad van Commissarissen per 31 december 2011
De heer Mr. R.L.M.T. Engelbert, voorzitter per 1 juli 2010

De heer P. Penders RC *

Geboortedatum:

21 maart 1959

Geboortedatum:

18 oktober 1969

Hoofdfunctie:

eigenaar Rebastion Belastingadviseurs

Hoofdfunctie:

Zelfstandig Interim Financial

Nevenfuncties:

geen

Nevenfuncties:

geen

1e benoeming:

2000

1e benoeming:

2011

Jaar van aftreden:

2012, niet herbenoembaar

Jaar van aftreden:

2015, herbenoembaar

Bruto honorering in 2011: € 5.795,88

Bruto honorering in 2011: € 2.212,80

Kostenvergoeding:

Kostenvergoeding:

€ 2.204,04

Mevrouw Mr. S.M.H. van der Laak MMO

Geboortedatum:

23 februari 1970

Geboortedatum:

5 september 1966

Hoofdfunctie:

eigenaar Schaepkens B.V.

Hoofdfunctie:

Secretaris LWV

Nevenfuncties:

geen

Nevenfuncties:

geen

1e benoeming:

2009

1e benoeming:

2010

Jaar van aftreden:

2013, herbenoembaar

Jaar van aftredend:

2014, herbenoembaar

Bruto honorering in 2011 € 4.425,60

Bruto honorering in 2011: € 4.425,60

Kostenvergoeding:

Kostenvergoeding:

€ 1.574,40

€ 1.574,40

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

Geboortedatum:

19 maart 1958

Geboortedatum:

30 juli 1954

Hoofdfunctie:

Directie/bestuurssecretaris Stichting Traject en

Hoofdfunctie:

Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling en

		

**

787,20

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

De heer Mr. A. Cikikyan *

*

€

docent Hogeschool ‘Zuyd’

		

Dienstverlening gemeente Sittard-Geleen

Nevenfuncties:

geen

Nevenfuncties:

geen

1e benoeming:

2000

1e benoeming:

2010

Jaar van aftreden:

2011, niet herbenoembaar

Jaar van aftreden:

2014, herbenoembaar

Bruto honorering in 2011: € 2.212,80

Bruto honorering in 2011: € 4.425,60

Kostenvergoeding:

Kostenvergoeding:

€

787,20

€ 1.574,40

Lid op voordracht van de huurdersorganisatie.
Lid op voordracht van de ondernemingsraad vanaf 1 juli 2010.
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Honorering

• evaluatie visie, missie, strategie en doelstellingen van Maasvallei;

De honorering van de Raad van Commissarissen is gekoppeld aan de zwaarte van de functie

• implementatie Balanced Score Card.

en houdt rekening met de maatschappelijke waarden en normen. De honorering is niet
gekoppeld aan de prestaties van Maasvallei.

Functioneren van de Raad van Commissarissen
Integriteitscode
In deze gedragscode zijn de uitgangspunten vastgesteld over onafhankelijkheid en tegen-

In het verslagjaar heeft de zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen onder begelei-

strijdige belangen rondom Maasvallei en waar onze de grenzen liggen. De integriteitscode

ding van een extern adviesbureau plaats gevonden. Positief gewaardeerd werd de relatie

is geen dichtgetimmerd en uitputtend reglement. Het is een hulpmiddel en dient als hand-

tussen bestuurder en de Raad van Commissarissen. De relatie is open, kritisch met weder-

vat. In de code staan de voor Maasvallei belangrijke regels en per onderwerp richtlijnen.

zijds respect, met voldoende ruimte om de adviesrol te kunnen vervullen. De samenstel-

Onze kernwaarden zijn betrokkenheid, professionaliteit en ondernemerschap. Daarbij past

ling, werkwijze, rolopvatting en transparantie zijn positief gewaardeerd.

niet een veelheid aan regels, wel eigen verantwoordelijkheid.
De Raad van Commissarissen is van mening dat er ruim voldoende deskundigheid aan-

Klokkenluidersregeling

wezig is en deze goed wordt ingezet. De Raad van Commissarissen wil zich verder profes-

Medewerkers kunnen op een adequate en veilige manier eventuele vermoedens van mis-

sionaliseren en de actualiteiten in de branche korter volgen.

standen binnen Maasvallei melden. Daarom is een goede en duidelijke regeling van belang. De klokkenluidersregeling sluit aan bij de integriteitscode van Maasvallei.

Centrale doelstelling in de rol als toezichthouder is het vervullen van een bevlogen en

In het verslagjaar zijn geen misstanden gemeld. Er hebben zich geen zaken in of vanuit het

stimulerende rol bij onze volkshuisvestelijke opgaven. Dit laat onverlet dat de overige aan-

werkapparaat, de bestuurder en de Raad van Commissarissen voorgedaan, die vermeld

dachtsvelden belangrijk blijven. Afhankelijk van het moment of het thema kan het zwaar-

moeten worden.

tepunt/focus ook op andere aandachtsvelden liggen.

Werkzaamheden

Geconcludeerd is dat nog te veel aandacht wordt geschonken aan de bedrijfsvoering. Er is

De Raad van Commissarissen vergaderde in 2011 zes maal. Eenmaal is een themadag

een expliciete behoefte om, meer dan nu het geval is, focus te leggen op volkshuisveste-

georganiseerd.

lijke prestaties. De bedrijfsvoering is primair een onderdeel dat onder de verantwoording
van de bestuurder wordt gerangschikt. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de behoefte om

Tijdens deze themadag is over de volgende onderwerpen gesproken:

achteraf toezicht te houden er niet is.

• het functioneren van de Raad van Commissarissen;

Om deze rol waar te maken wordt aandacht geschonken aan het structureren van informa-

• het toepassen van de Governance Code Woningcorporaties door Maasvallei;

tie en het verdiepen van kennis over specifieke thema’s.
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Governance

De Raad van Commissarissen heeft geconstateerd dat de organisatie stappen heeft gezet

De Raad van Commissarissen heeft geconcludeerd dat goede normen voor goed bestuur

bij haar verdere professionalisering. De bedrijfsvoering is ‘in control’.

en toezicht zijn afgesproken en deze voldoende transparant zijn gemaakt. Er is, met respect
voor elkaars rol, voldoende afstand tussen bestuurder en de Raad van Commissarissen.

Balanced Score Card
De Raad van Commissarissen heeft haar voorkeur uitgesproken voor een integraal stuur-

Visie, missie, strategie en doelstellingen

instrument dat op een overzichtelijke manier inzicht geeft in het reilen en zeilen van de

Missie en visie zijn geïmplementeerd. Dit is gebeurd door een -op alle stakeholders ge-

organisatie op ieder niveau. De eenduidige aanpak dekt de informatiebehoefte op alle

richte- strategie, die is vertaald in concreet beleid, plannen, budgetten en processen. Om

niveaus in de organisatie. Tevens realiseren wij hiermee een koppeling tussen beleid en

onze strategie en beleidsdoelstellingen te realiseren worden medewerkers effectief en

strategie enerzijds en de operationele processen anderzijds.

efficiënt ingezet, gestimuleerd en gewaardeerd.
Het stuurinstrument, dat signalerend en sturend van karakter is, is gerelateerd aan de
Middelen worden vanuit onze strategie en beleid aangewend om de activiteiten van

missie/visie, sluit aan op de marktontwikkelingen en legt verantwoording af op basis van

Maasvallei effectief en efficiënt uit te voeren. Wij verzekeren ons ervan dat de middelen

nadere analyses.

daadwerkelijk waarde toevoegen aan de kernactiviteiten van de organisatie.
De prestatievelden zijn benoemd; voor ieder prestatieveld zijn doelen en kritische succesDe organisatie heeft vanuit haar strategie en beleid haar processen ontworpen, beheerst

factoren benoemd met vervolgens de prestatie-indicatoren.

deze en verbetert of vernieuwt deze waar nodig.
Om de Raad van Commissarissen in de gelegenheid te stellen haar rol als toezichthouder
Wij meten in hoeverre onze klanten en leveranciers de inspanningen van Maasvallei waar-

goed te vervullen legt de bestuurder een aantal in de statuten vastgelegde voorgenomen

deren om aan hun eisen en wensen te voldoen. Ook meten wij in hoeverre bij zowel de

besluiten eerst ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen.

medewerkers als de maatschappij de inspanningen van onze organisatie worden gewaardeerd. Enerzijds om een aantrekkelijke werkgever te zijn en anderzijds om in de bedrijfs-

In 2011 heeft de Raad van Commissarissen haar goedkeuring verleend aan:

voering rekening te houden met maatschappelijke behoeften en verwachtingen van de

• de jaarrekening 2010 en het volkshuisvestingverslag 2010;

lokale omgeving.

• de financiële meerjarenbegroting 2012 e.v. jaren;
• de meerjaren onderhoudsbegroting tot en met 2020;

Tot slot bewaken we de mate waarin Maasvallei in staat is haar financiële en operationele

• het aantrekken leningen 2011;

doelstellingen te realiseren.

• de prestatieafspraken t/m 2014 gemeente Gulpen-Wittem;
• de prestatieafspraken 2011 gemeente Maastricht;
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• het vaststellen van de financiële rendementseisen nieuwbouw;

• de zelfevaluatie onder leiding van externe adviseur;

• de evaluatie activiteitenplan 2010;

• de aankoop van 131 studenteneenheden van Stichting Studentenhuisvesting Rand-

• de aankoop en/of ontwikkeling van diverse nieuwbouwprojecten, waaronder:

wijck;

- turnkey overeenkomst nieuwbouw Belvedere-Lindenkruis;

• het continueren van het lidmaatschap Roos voor de jaren 2011/2012;

- herontwikkeling Wolfeynde-Stationstraat in de gemeente Beek;

• de aanbestedingsprocedure nieuwbouw ‘De Leim’.

- nieuwbouw 9 woningen Demerthofje;
- nieuwbouw 19 woningen Trichterveld;

De Raad van Commissarissen besprak verder de kwartaalrapportages, personele aangele-

- nieuwbouw 18 woningen en 21 groepswoningen Heugemerstraat;

genheden, volkshuisvestelijke, financiële, fiscale en maatschappelijke onderwerpen.

- nieuwbouw één chalet Zilvermeeuwstraat;
- herbestemmen 15 studentenkamers Severenstraat tot 10 zorgwoningen voor demente-

In het verslagjaar sprak een delegatie van de Raad van Commissarissen met zowel de OR

  renden;

als de huurdersorganisatie.

- vernieuwbouw pand Begijnenstraat 1;
- definitief akkoord verbouwing Prof. Pieter Willemstraat tot 59 zelfstandige en 24 onzelfstandige studentenwoningen. Onderdeel van het akkoord vormt de huurovereenkomst

De Raad van Commissarissen als werkgever

  met de UM voor een periode van 10 jaar;
• de financiële afrekening van het project Westrand/van Slijpestraat;

Met de bestuurder zijn afspraken gemaakt over het concretiseren van de doelstellingen

• het stopzetten van het project Itteren en het beëindigen van de samenwerking met

van Maasvallei. Bijzondere aandacht wordt hierbij geschonken aan de navolgende items:
• invullen maatschappelijk taak en positie van Maasvallei, waaronder begrepen:

Process BBFM;
• de samenwerkingsovereenkomst met Vivre ten behoeve van de herontwikkeling Hager-

- omgevingsvariabelen en visie concretiseren in ondernemingsplan;
- ontwikkelen strategie om visie waar te maken.

poort;

• leiderschap en organisatie, waaronder het verankeren van visie en strategie in de orga-

• het handhaven van de bestaande BV’s;
• het beëindigen lidmaatschap Raad van Commissarissen van dhr. A. Cikikyan en de be-

nisatie middels:
- ontwikkelen en bewaken van een adequaat en effectief intern risicobeheersings- en

noeming van dhr. P. Penders;
• het vaststellen van het onderzoek benchmark formatie;

  controlesysteem (planning & control, beoordelingssysteem, etc.);

• het vaststellen totaalexploitatie herstructurering Trichterveld;

- ontwikkelen en bewaken procesbeschrijvingen en processen;

• het vaststellen nieuw reglement klachtencommissie;

- ontwikkelen attitude (werkhouding) van medewerkers;

• actualiseren statuten aan de hand van de vernieuwde Governance Code Woningcorpo-

- managementontwikkeling.

raties;
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Beloning bestuurder

• realiseren van financiële continuïteit middels:
- positieve exploitatieresultaten;
- positieve ontwikkeling kasstromen;

Naam

- positief continuïteitsoordeel door het CFV.

Functie

Dhr. A.L.F.M. Crijns
bestuurder

Totaal vast bruto inkomen

e

113.411

- moderniseren bewonersparticipatie;

Variabel bruto inkomen

e

8.563

- realiseren van een duurzame relatie met ketenpartners in de zorg;

Inkomen op termijn (pensioenkosten)

e

26.820

- zorg dragen voor samenwerkingsverbanden waardoor ketenpartners met Maasvallei

Vergoedingen en werkgevers lasten

e

19.776

   verbonden raken;

Toezegging uitkering einde dienstverband		

- het professionaliseren en structureel inbedden van de externe communicatie binnen

Totaal

• opbouwen en onderhouden contacten middels:

e

168.570

Maasvallei.
In het verslagjaar heeft de Raad van Commissarissen met de bestuurder gesproken over

Tenslotte

zowel het functioneren van de bestuurder als de organisatie. Er wordt op goede wijze invulling gegeven aan het realiseren van de doelstellingen van Maasvallei.

De Raad van Commissarissen dankt de bestuurder en de medewerkers voor hun inzet in
2011. Ook spreekt de Raad van Commissarissen haar waardering uit voor de inzet van

De Raad van Commissarissen spreekt haar waardering uit over de kwaliteit van de informa-

iedereen, die een bijdrage heeft geleverd aan het realiseren van de doelstellingen van

tievoorziening, de visie en de uitwerking naar de organisatie op middellange termijn, het

Maasvallei.

realiseren van de investeringsopgaven van Maasvallei in deze economisch moeilijke tijd,
de inzet voor de volkshuisvesting en de wijze waarop dit wordt ingevuld.

Maastricht, 6 juni 2012

De Raad van Commissarissen heeft waardering voor het netwerk waarover de bestuurder
beschikt en het positieve effect dat dit heeft voor Maasvallei.
Mr. R.L.M.T. Engelbert
De rechtspositie van de bestuurder ligt vast in een arbeidsovereenkomst. De beloning is

Voorzitter Raad van Commissarissen

vastgesteld volgens de systematiek van de adviesregeling Izeboud en volgt de ontwikkeling van de CAO Woondiensten. In 2011 is de bezoldigingsystematiek niet gewijzigd.
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Bestuursverslag

7

Maasvallei kent tweelagen bestuursmodel met een Raad van Commissarissen en een eenhoofdig bestuur.
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en de hieraan gelieerde verbindingen. Het bestuur is
verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante wet- en regelgeving en het beheersen van de risico’s die
samenhangen met de bedrijfsvoering van Maasvallei. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van
Commissarissen.
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7. Bestuursverslag

Verantwoording

Persoonlijke gegeven bestuurder

De bestuurder draagt zorg voor een adequate rapportage aan de Raad van Commissaris-

Naam:

Ing. A.L.F.M. Crijns

sen. Hiermee legt de bestuurder verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Geboorte datum:

25-10-1953

Relevante nevenfuncties:

Lid van commissie bouwen van Woonvorm Maasniel

Maasvallei legt jaarlijks verantwoording af over haar presteren in het jaarverslag. De jaarverslagen zijn openbaar en voor iedereen te lezen via de website www.maasvallei.nl

Docentschap CBT
In het verlengde van functie:

Directeur van Holding WS Maasvallei Maastricht B.V.
Directeur van Maasvallei Vastgoedontwikkeling I B.V.

Directeur-bestuurder

Directeur van Maasvallei Vastgoedontwikkeling II B.V.

Maasvallei werd in 2011 bestuurd door Frans Crijns. De taken, verantwoordelijkheden en

Directeur van Maasvallei Beheer en Diensten B.V.

werkwijze zijn vastgelegd in de statuten, het bestuursstatuut en het huishoudelijk regle-

Bestuurslid Stichting Studentenhuisvesting Maastricht

ment.

		

Secretaris Stichting Woningburo, Maastricht
Bestuurslid Partners in Maatwerk Zuid B.V.

Conform het gestelde in principe II.3 van de Governance Code Woningcorporaties is er in

Bestuurslid Roos

2011 met betrekking tot de nevenfuncties van de bestuurder geen sprake van tegenstrij-

Werkzaam in huidige functie sinds: 01-03-2008

dige belangen.

Benoemingsduur:
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Taak en werkwijze

hiermee samenhangende risico’s beheersen wij voldoende. In het verslagjaar zijn geen
risico’s gelopen die niet in overeenstemming zijn met het vooraf goedgekeurd beleid. Om

De bestuurder is verantwoordelijk voor de continuïteit van Maasvallei en daarom voor:

inzicht te geven in de mate waarin Maasvallei haar volkshuisvestelijke en financiële doel-

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

stellingen realiseert, monitoren wij periodiek de voortgang van de actiepunten.

• het realiseren van de doelstellingen;
• het bepalen van de uitgangspunten voor de organisatiestructuur;

Helaas moeten wij gelijktijdig constateren dat kasstromen en vermogen verminderen. Dit

• de naleving van relevante wet- en regelgeving en de interne regelingen;

dwingt ons ertoe, nog meer dan voorheen, te sturen op een gezonde financiële huishou-

• een adequaat en effectief intern risicobeheersing- en controlesysteem;

ding. Wij realiseren ons dat wij zeer kritisch moeten kijken naar onze meerjarenbegroting.

• vertegenwoordiging van Maasvallei in bestuurlijke organen.
Door het onlangs, onverwacht, ontvangen B2-continuiteitsoordeel zijn wij verplicht minder
De bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Maasvallei en

geld uit te geven. Onze doelstelling blijft een A1-oordeel te behalen. Om dit oordeel te

weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij Maasvallei betrokkenen

kunnen halen hebben wij inzicht nodig in de consequenties van onze beleidsmaatregelen.

af. De bestuurder verricht zijn taken in overleg met zijn afzonderlijke managers en het ma-

Omdat de door het CFV gehanteerde beoordelingsmethodiek voor ons ongrijpbaar was,

nagementteam als geheel. De bestuurder gaat in gesprek met de stakeholders.

hebben wij onze aandacht gericht op het verkrijgen van een gedegen inzicht in de CFV-

In de statuten, reglementen en de aanvullingen daarop ligt de basis voor de wijze waarop

beoordelingsmethode. Met de inmiddels vergaarde kennis over de beoordelingsmetho-

bestuurder en Raad van Commissarissen handelen. Alle relevante informatie treft u aan op

diek verwachten wij meer inzicht te krijgen in het te verwachten continuïteitsoordeel bij

www.maasvallei.nl

het opstellen van onze meerjarenbegroting. Wij verwachten hierdoor een beter inzicht te
krijgen in de effectiviteit van de getroffen maatregelen. Per onderdeel kunnen wij bijsturen

In 2011 hebben geen transacties plaats gevonden waarbij tegenstrijdige belangen van

om onze doelstelling, het A1-oordeel behalen, te realiseren.

bestuurder of Raad van Commissarissen speelden zoals bedoeld in principe II.3 van de
Governance Code Woningcorporaties.

In onze planning en control cyclus, de Balanced Score Card, nemen wij het continuïteitsoordeel van het CFV op. Hiermee creëren wij de basis voor een betere sturing.

Risico’s en interne documenten

Het strategisch beleid voor de bestaande woningvoorraad is in 2010 opnieuw vastgesteld.
Om de woningvoorraad zo optimaal mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van de

Maasvallei speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. Voor de periode 2009-2013 is

klant wordt de woningvoorraad vanaf 2012 enkel nog bij mutatie aangepast. Ten behoeve

een ondernemingsplan opgesteld. Aan de hand van het ondernemingsplan wordt jaarlijks

van de verdere professionalisering van ons vastgoedbeleid en de verankering daarvan in

een activiteitenplan opgesteld waarin de speerpunten voor dat jaar worden benoemd. De

de interne organisatie hebben wij in het verslagjaar een aantal verbetermaatregelen ge-
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troffen. De implementatie van de projectadministratie is afgerond, de implementatie van

Marktrisico’s en verhuurbaarheid worden bewaakt middels marktonderzoek, het volgen

de vernieuwde vastgoedmonitor vordert gestaag, de verkoop van (nieuwbouw-)wonin-

van demografische ontwikkelingen en het periodiek monitoren van woningtoewijzingen.

gen is onderdeel geworden van onze reguliere bedrijfsvoering. De bestuurder rapporteert
hierover in (kwartaal-)rapportages en het jaarverslag.

Wij werken met rendementscriteria voor investeringen ter ondersteuning van onze afwegingen. Wij sturen op basis van kasstromen en rendementen. Met behulp van een finan

In ons aanbestedingsbeleid zijn afspraken en procedures opgenomen om een goede verhou-

ciële risicoanalyse wordt inzicht verkregen in de financiële risico’s van onzekere factoren in

ding tussen prijs en kwaliteit te waarborgen. Overwegingen om af te wijken van de vastge-

de begroting. Financiële risico’s zijn verwerkt in de financiële meerjarenbegroting.

stelde aanbestedingsprocedure worden consequent gedocumenteerd. In de loop van 2012
actualiseren wij ons aanbestedingsbeleid. Dit impliceert dat wij mogelijke knelpunten in kaart

De Raad van Commissarissen verleent haar goedkeuring aan de onderhoud- en financiële

brengen, onze doelstellingen opnieuw formuleren, het beleid actualiseren en implementeren.

begroting. De voortgang wordt bewaakt via kwartaalrapportages en de jaarlijkse verantwoordingsstukken. Middels het toepassen van het treasurystatuut waarborgen wij ons een

Tijdens de jaarlijkse themadag met de Raad van Commissarissen is het ondernemingsplan

blijvende toegang tot de kapitaalmarkt, het beheersen van de renterisico’s en het realise-

2009-2013 geëvalueerd. Conclusie is dat de dynamiek in de sector groot is. Dit geeft

ren van zo laag mogelijke financieringskosten.

echter geen aanleiding het ondernemingsplan voor de komende jaren aan te passen.
Het inspelen op actuele zaken zoals de economische crisis, het Europa-dossier, de fisca-

Maasvallei werkt met mandatering- en procuratieregelingen. Andere risico’s, zoals brand-

lisering, de mogelijke effecten van het nieuwe kabinetsbeleid en het aanpassen van ons

en stormschade en schade als gevolg van fraude zijn verzekerd. Jaarlijks wordt de verze-

nieuwbouwprogramma aan de financiële kaders zijn op zich wel belangrijk maar vinden

keringsportefeuille geactualiseerd.

hun vertaling in de jaarprogramma’s.
Naast financiële risico’s bestaan er ook ander type risico’s bijvoorbeeld rond de leegstand,
Om in te spelen op de veranderende omstandigheden en onze strategische en operatio-

verkoop, lopende projecten e.d. Ook hier wordt in de kwartaalrapportages aandacht aan

nele prestaties te monitoren schenken wij extra aandacht aan een aantal specifieke thema’s

besteed. Jaarlijks wordt in het jaarverslag verantwoording afgelegd.

gericht op de beheersing van risico’s en sturing:
• het beperken van risico’s bij projectontwikkeling,

Goed ondernemerschap en een goed toezicht hierop impliceert onder meer integer en

• het beheersen en beperken van de treasuryrisico’s;

transparant handelen. Wij hanteren een integriteitscode en klokkenluidersregeling. Met

• het beperken en voorkomen van frauderisico’ s;

behulp van diverse controle- en sturingssystemen verminderen wij afbreukrisico’s en ver-

• het maximaliseren van de opbrengsten;

groten wij onze transparantie binnen de organisatie. Bijzondere aandacht schenken wij

• het reduceren van de kosten van de organisatie;

hierbij aan onze medewerkers. Wij creëren een veilige werkomgeving en organiseren dat

• het verbeteren van de informatievoorziening (sturingsinstrument).

klachten van klanten onafhankelijk, integer en professioneel worden afgehandeld.
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Wij beschikken over een onafhankelijke klachtencommissie. De samenstelling van de com-

Accountant

missie wordt per 2012 gewijzigd en bestaat uit twee externe juristen, een vertegenwoordi-

De externe accountant voert de accountantscontrole van de jaarstukken uit en verzorgt

ger namens de huurdersvereniging en een secretaris van Maasvallei.

een managementletter voor de Raad van Commissarissen en bestuurder. De bevindingen
bij de beoordeling van de bedrijfs- en financiële processen en overige controlebevindin-

Ons streven om in 2011 alle procesbeschrijvingen af te ronden, hebben wij niet geheel

gen worden gerapporteerd. De accountant bespreekt zijn bevindingen met de bestuurder

kunnen realiseren. In de loop van 2011 leggen wij de hand aan de afronding van de pro-

en de voltallige Raad van Commissarissen.

cesbeschrijvingen.

De Raad van Commissarissen beoordeelt het functioneren van de externe accountant jaarlijks. Geconcludeerd is dat de accountant onafhankelijk, deskundig en conform onze ver-

De effectieve verhoging van het risicobewustzijn binnen Maasvallei vordert gestaag. Wij

wachtingen heeft gewerkt. Het contract is met een jaar verlengd.

zijn gestart met de risicoanalyse bij nieuwbouwprojecten. In beeld worden gebracht:
• de waarschijnlijkheid dat het desbetreffende risico zich voordoet;

Beoordelingen door CFV en WSW

• het verwachte effect op het vermogen van de organisatie om de doelstellingen te rea-

Maasvallei heeft in 2011 van het CFV een B2-oordeel ontvangen vanwege haar omvangrijke nieuwbouwactiviteiten. Hierdoor daalt het volkshuisvestelijk vermogen ultimo de

liseren:
• de verbetermogelijkheden voor de beheersing van het risicogebied.

prognoseperiode tot onder het door het CFV vastgesteld risicobedrag.

Wij streven naar een structuur waarbij aan de hand van een afweegkader proactief en

Inmiddels heeft Maasvallei een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd herstel-

transparant wordt gehandeld en eventuele risico’s worden vastgelegd. Hierbij wordt een

plan aangeleverd. In dat herstelplan zijn maatregelen opgenomen zoals verkopen van be-

relatie gelegd met onze strategische doelstellingen.

staand bezit, temporiseren van de nieuwbouwactiviteiten, verhogen van huurprijzen, bezuinigen op de onderhoud- en beheerkosten. De maatregelen worden gefundeerd door

Alle documenten vormen het integraal toetsingskader voor onze activiteiten en helpen

bijgesteld beleid en ook zijn de maatregelen doorgerekend op hun effecten. Realisatie van

risico’s en onzekerheden te beperken.

de maatregelen zal naar verwachting leiden tot voldoende vermogensherstel.

De resultaten van de SKW en KWH-meting voor het huurlabel zijn positief. Eventuele aan-

In een brief, volgend op het continuïteitsoordeel komt het ministerie tot de conclusie dat,

bevelingen worden opgepakt en vertaald in procesverbeteringen. De nul-meting voor het

op basis van het door het CFV uitgebracht financieel oordeel over de vermogenspositie,

KWH-participatielabel heeft aangetoond dat wij op drie onderdelen net onder de norm

de vermogenspositie, uitgaande van voortgezette verhuur van het bezit, de solvabiliteit ul-

scoren. De resultaten van de nul-meting zijn in 2011 binnen Maasvallei breed besproken.

timo 2010 voldoende is. Dit betekent dat Maasvallei aan haar verplichtingen kan voldoen.

De verbeterpunten worden uitgewerkt en in de organisatie geïmplementeerd.

Met het WSW is overleg gevoerd over het faciliteringsvolume voor het aantrekken van
leningen.
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Visitatie

De ontwikkeling van de netto bedrijfslaten is een punt van aandacht. Van ‘best in class’ is

Maasvallei onderschrijft de Governance-code. De regels van de code gebruiken wij als

Maasvallei langzaam maar zeker tot ‘worst in class’ verworden wat betreft kostenontwikke-

hulpmiddel om het gedrag van iedereen die verbonden is met Maasvallei te sturen. Wij

ling. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van het volkhuisvestelijk vermogen. Ondertussen

streven hierbij naar een goed evenwicht tussen de vraag uit de maatschappij op gebied

blijft de netto kasstroom zich echter goed ontwikkelen en steekt deze gunstig af tegen de

van transparantie en risicomanagement en onze wensen.

landelijke trend.

Om onze maatschappelijke prestaties volgens de maatstaven van de stakeholders te be-

Beeld van de stakeholders over Maasvallei

oordelen, hebben wij opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een visitatie. De maatschap-

De stakeholders hebben een erg uiteenlopend beeld van de corporatie, maar over het

pelijke visitatie heeft plaatsgevonden in de maanden december 2010 tot en met maart

algemeen zijn ze tevreden over het presteren van de corporatie. Ze beschrijven Maasvallei

2011. Uit de visitatie kwam naar voren dat:

als een kleine, gedegen corporatie die dicht bij de mensen staat. Men ervaart een goede
kwaliteit tegen betaalbare prijzen (core-business), een prettige en betrouwbare samenwer-

Algemeen beeld

kingspartner, redelijk, transparant en vooral aanspreekbaar.

Maasvallei is een relatief kleine corporatie in een grote gemeente Maastricht, met nog twee
grotere woningcorporaties. De corporatie is bereid om samen met partners in haar werk-

De stakeholders zijn unaniem van mening dat zich in de afgelopen jaren een positieve ver-

gebied te investeren in onder andere leefbaarheid en zorg. Zo is ze actief in de wijken en

andering heeft voorgedaan. Maasvallei heeft een meer proactieve houding aangenomen,

zijn wijkactieplannen en buurtontwikkelingsplannen opgezet en wijkteams samengesteld.

en richt zich meer naar buiten.

Met relatief lage investeringen in leefbaarheid is er goed resultaat te melden. Daarbij steekt
Maasvallei gunstig af tegenover andere woningcorporaties.

Maasvallei, zo is de algemene teneur, is goed op weg om het goede van een traditionele
corporatie gericht op de ‘ouderwetse kerntaken’ te combineren met vernieuwingsgericht

Met name op het gebied van nieuwbouw huurwoningen is de woningcorporatie bezig met

handelen. Zaak is daarin is niet door te schieten. Houdt focus op primaire doelgroepen.

een inhaalslag. Gezien de daadwerkelijke realisatie is er nog wel een weg te gaan, gegeven

Verbreding van het profiel is prima, maar Maasvallei moet daarbij wel scherper in beeld

het feit dat Maasvallei een aantal jaren is achtergebleven bij de prognoses (nieuwbouw,

krijgen waarop zij wel en niet wil focussen. Dat dit soms wat tegengestelde signalen zijn,

sloop en verkopen). De corporatie geeft aan dat het afgelopen jaar het begrootte aantal

wordt onderkend.

nieuwbouw wel is gehaald. Echter, Maasvallei heeft een groot deel van haar bezit in de
betere wijken van Maastricht (met kwalitatief goede woningen). Tevens bestaat een deel

Presteren naar Ambities en Doelstellingen

van het bezit uit studentenhuisvesting, met relatief lage onderhoudslasten tot gevolg. Als

Maasvallei presteert ruim voldoende op het nakomen van de eigen ambities en doelstel-

zodanig heeft de woningcorporatie een relatief gunstige uitgangspositie, wat een verklaring

lingen. Dit betekent dat de corporatie het merendeel van de opgestelde doelstellingen

mag geven voor de relatief lage investeringen in leefbaarheid om successen te behalen.

ook daadwerkelijk realiseert. Maasvallei heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een
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wat in zichzelf gekeerde corporatie naar een meer extern georiënteerde woningcorpora-

Governance

tie. Vanaf 2009 maakt Maasvallei gebruik naast activiteitenplannen ook gebruik van een

De visitatiecommissie concludeert dat de governance structuur van de Maasvallei op orde

overkoepelend ondernemingsplan. De corporatie heeft haar doelstellingen steeds meer

is. De kwaliteit van het bestuur en het intern toezicht zijn vastgelegd en geborgd door

SMART geformuleerd en vanaf 2009 monitort Maasvallei haar activiteitenplan.

middel van documenten waarbij de relevante codes worden onderschreven. De beleids
cyclus van Maasvallei heeft zich over de visitatie periode zichtbaar ontwikkeld. De opgaven

Presteren naar Opgaven

in het werkgebied zijn vastgelegd in prestatieafspraken die jaarlijks worden gemonitord en

De visitatiecommissie concludeert dat Maasvallei ten aanzien van het presteren naar opga-

bijgesteld. De stakeholders hebben ook de ontwikkeling wat in zichzelf gekeerde woning-

ven ruim voldoende presteert. De opgaven van Maasvallei zijn passend bij het werkgebied

beheerder naar een meer extern georiënteerde woningcorporatie gemerkt en ervaren dit

van de corporatie. Maasvallei heeft samen met de gemeente Maastricht en collega-cor-

als positief.

poraties over de gehele verslagperiode jaarlijkse prestatieafspraken geformuleerd. Deze
prestatieafspraken worden ieder jaar gemonitord en op basis van deze uitkomsten bijge-

Meldingsplichtige besluiten

steld.

In het verslagjaar zijn geen meldingsplichtige besluiten genomen.
Presteren volgens Stakeholders
De stakeholders van Maasvallei beoordelen de prestaties op de eigen ambities en doel-

Kantoor Severenstraat 200

stellingen en de opgaven met ruim voldoende tot goed. De stakeholders omschrijven

Het vernieuwde kantoor aan de Severenstraat is in mei 2011 opgeleverd. Uitgangspunt

Maasvallei als degelijk, betrouwbaar en een prettige samenwerkingspartner. Maasvallei

bij de verbouwing van het kantoor is het optimaliseren van de kantooromgeving en de

kent de stakeholders in haar werkgebied. De corporatie heeft regelmatig overleg met haar

gebouwgebonden installaties aanpassen aan de hedendaagse eisen.

partners en heeft verschillende samenwerkingsovereenkomsten afgesloten.
De vernieuwde kantooromgeving straalt het imago uit dat Maasvallei ambieert. Het is
Presteren naar Vermogen

onze wens meer extern gericht te zijn, een optimale dienstverlening aan te bieden en

De visitatiecommissie concludeert, dat Maasvallei financieel ‘in control’ is en in haar be-

openheid en transparantie te betrachten. Vandaag de dag is het interieur een belangrijk

leidsdocumenten een duidelijke visie over financiën heeft geformuleerd. De bedrijfslasten

middel om een organisatie efficiënt te laten functioneren. Een innovatieve inrichting kan

en volkhuisvestelijk vermogen ontwikkelen zich negatief. De netto kasstroom daarentegen

daartoe een bijdrage leveren.

verhouden zich relatief goed ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Toch blijven bij
Maasvallei de totale uitgaven ’leefbaarheid’ liggen op een lager niveau. De corporatie

Wij gaan voor een uitdagende, uitnodigende en motiverende omgeving, waarbinnen de

verklaart deze lager cijfers vanwege het feit dat de kosten op het gebied van leefbaarheid

nieuwe wekplekken op een positieve manier de processen ondersteunen en iedere me-

‘ergens anders’ worden geboekt (project of onder personeelskosten).

dewerker de benodigde faciliteiten bieden. Processen verlopen natuurlijker en integraal.
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Bij de ontwikkeling van de nieuwe werkplekken waren de centrale thema’s de toename van
de interactie en het stimuleren van samen- en teamwerken.

Verklaring besteding van middelen
De bestuurder is van mening dat in het verslagjaar alle middelen zijn besteed in het belang
van de volkshuisvesting. Alle activiteiten passen binnen de regelgeving voor de toegelaten instelling zoals is vastgelegd in het Besluit Beheer Sociale Huursector.
Daarnaast verklaart de bestuurder dat hij door middel van zijn functioneren een adequate
invulling heeft gegeven aan het uitgangspunt ‘uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting’, zoals omschreven in artikel 11 van BBSH.
Maastricht, 6 juni 2012

Ing. A.L.F.M. Crijns
Directeur - bestuurder
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Verbindingen

8

Om haar maatschappelijke doelstellingen te realiseren heeft Maasvallei samenwerking gezocht met andere
partijen. De samenwerking met andere partijen heeft ertoe geleid dat een aantal activiteiten is ondergebracht
in verbindingen. In de dagelijkse praktijk wordt het begrip verbinding veelvuldig gebruikt. Volgens het BBSH
is sprake van een verbinding als een corporatie een dochtermaatschappij heeft, een deelneming of op een
andere manier financiële of bestuurlijke banden met bestaande andere rechtspersonen of vennootschappen
aangaat. Hierbij gaat het om het ontstaan van een duurzame band met die rechtspersoon of vennootschap.
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8. Verbindingen

Onderstaand worden de verbindingen van Maasvallei nader toegelicht.

Onderstaand organogram geeft de verbindingen per 31 december 2011 weer:
Raad van
Commissarissen

Maasvallei participeert voor 100% in de ‘Holding WS Maasvallei Maastricht B.V.’. Deze holding heeft drie dochter B.V’s.: ‘Maasvallei Vastgoedontwikkeling I B.V.’, ‘Maasvallei Vastgoedontwikkeling II B.V.’ en ‘Maasvallei Beheer en Diensten B.V.’.

Woningstichting
Maasvallei Maastricht

Stichting Woningburo
Maastricht

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

Holding WS Maasvallei
Maastricht B.V.

van Commissarissen van Maasvallei zelf. Daarmee is het intern toezicht op de holding en
de dochters geregeld in overeenstemming met het intern toezicht van de Maasvallei.
De inzet van medewerkers en middelen in de verschillende rechtspersonen gebeurt,

Maasvallei Vastgoed
ontwikkeling II B.V.

Maasvallei Vastgoed
ontwikkeling I B.V.

Maasvallei Beheer
en Diensten B.V.

indien nodig, vanuit Woningstichting Maasvallei Maastricht.
VOF
Roos
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Holding WS Maasvallei Maastricht B.V.

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

Opgericht op 2 september 2004 met als doelstelling de projectontwikkeling in onroerende

Eigen vermogen

zaken waaronder begrepen het realiseren, verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en

Maatschappelijk kapitaal

€

90.000,-

verhuren van registergoederen. Woningstichting Maasvallei Maastricht is enige aandeel-

Geplaatst en gestort kapitaal

€

18.000,-

houder en bestuurder van deze B.V. Via de onderliggende dochters worden projecten met

Jaarresultaat 2011 voor belastingen

-/- €

-/- €

957.000,-  (negatief)

80.000,- (negatief)

commerciële aspecten voor Maasvallei zelf gerealiseerd danwel in samenwerkingsverband
Door Maasvallei verstrekte lening ultimo 2011

met derden.

€ 1.388.000,-

Financiële gegevens van Holding WS Maasvallei Maastricht B.V.

Maasvallei Vastgoedontwikkeling II B.V.

(afgerond in duizendtallen)
Eigen vermogen

€

5.000,-

Maatschappelijk kapitaal

€

90.000,-

Opgericht op 15 maart 2005 met als doelstelling de projectontwikkeling in onroerende

Geplaatst en gestort kapitaal

€

18.000,-

zaken waaronder begrepen het realiseren, verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en

21.000,- (negatief)

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

Jaarresultaat 2011 voor belastingen

-/- €

deelhouder en bestuurder van deze B.V.
Door Maasvallei verstrekte lening ultimo 2011

€

0,-

Via deze B.V. worden nieuwbouwprojecten in een samenwerkingsverband van Maasvallei
met andere partijen gerealiseerd. Het betreft met name projecten met een commercieel
karakter.

Maasvallei Vastgoedontwikkeling I B.V.
Financiële gegevens van Maasvallei Vastgoedontwikkeling II B.V.
Opgericht op 2 september 2004 met als doelstelling de projectontwikkeling in onroeren-

(afgerond in duizendtallen)

de zaken waaronder begrepen het realiseren, verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren

Eigen vermogen

en verhuren van registergoederen. Holding WS Maasvallei Maastricht B.V. is de enige aan-

Maatschappelijk kapitaal

€

90.000,-

deelhouder en bestuurder van deze B.V. Via deze B.V. realiseert Maasvallei nieuwbouw-

Geplaatst en gestort kapitaal

€

18.000,-

complexen met een commercieel karakter.

Jaarresultaat 2011 voor belastingen
Door Maasvallei verstrekte lening ultimo 2011
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-/- €

-/- €

€

60.200,- (negatief)

200,- (negatief)
0,-
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Maasvallei Beheer en diensten B.V.

Servatius Producten en Diensten B.V. en Woonpunt Participaties B.V. Elke partij met een
aandelenkapitaal van e 6.000,-. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door de

Opgericht op 6 april 2006 met als doelstelling het verlenen van diensten aan en het uit-

bestuurders van de aandeelhouders.

voeren van beheer voor (rechts)personen en ondernemingen. Holding WS Maasvallei
Financiële gegevens van PIM Zuid B.V.

Maastricht B.V. is de enige aandeelhouder en bestuurder van deze B.V.

(afgerond in duizendtallen)
Financiële gegevens van Maasvallei Beheer en diensten B.V.

Eigen vermogen

€

227.000,-

(afgerond in duizendtallen)

Waarde van de deelneming

€

76.000,-

Eigen vermogen

€

56.000,-

Maatschappelijk kapitaal

€

90.000,-

Maatschappelijk kapitaal

€

90.000,-

Geplaatst en gestort kapitaal

€

18.000,-

Geplaatst en gestort kapitaal

€

18.000,-

Jaarresultaat 2011 voor belastingen

€

96.000,-

Jaarresultaat 2011 voor belastingen

-/- €

20.000,- (negatief)
PIM Zuid B.V. is een samenwerking tussen de drie Maastrichtse corporaties in het kader

Door Maasvallei verstrekte lening ultimo 2011

€

0,-

van het beheer van woonwagenlocaties en huurwoonwagens. Tevens is via deze organisatie een bijdrage geleverd aan de afbouw van het grote woonwagencentrum Vinkenslag.

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

VOF ROOS

de gezamenlijke Maastrichtse woningcorporaties opgerichte vennootschap: ‘Partners in
Maatwerk Zuid B.V.’ (PIM Zuid B.V.).

Roos is een samenwerking in de vorm van een vennootschap onder firma met het doel het
opzetten van een WWZ-loket. Roos lever producten en diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Tot de woondiensten behoren oa. De verhuisservice, klussendienst,

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

wmo-bemiddeling en buurtbemiddeling. Tot de welzijndiensten behoren zaken als schuldhulpverlening, ondersteuning mantelzorgers, financiële en administratieve ondersteuning

Opgericht op 2 maart 2007 met als doelstelling het verrichten van relatie, financieel, admi-

en wooncursussen. Tot de zorgdiensten behoren oa. het schoonmaken, boodschappen

nistratief en technisch beheer van woonwagenstandplaatsen en huurwoonwagens.

doen, verpleegkundige handelingen, PGB-aanvraag en bemiddeling, training en begeleiding.

De enige aandeelhouders van deze vennootschap zijn Maasvallei Beheer en Diensten B.V.,
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De vennootschap is opgericht op 1 januari 2007. Maasvallei is deelnemer van Roos geworden op 9 april 2010.
Financiële gegevens van VOF Roos (afgerond in duizendtallen)
Eigen vermogen ultimo 2011

-/- €

621,- (negatief)

Jaarresultaat 2011 voor belastingen

-/- €

194.000,-  (negatief)

Andere verbinding
Maasvallei participeert in de Stichting Woningburo Maastricht. Het stichtingsbestuur bestaat uit de bestuurders van de drie Maastrichtse corporaties. Het jaarlijks exploitatieresultaat wordt over de drie corporaties verdeeld op basis van de omvang van hun woningbezit. Voor het boekjaar 2011 is de bijdrage van Maasvallei € 34.112,-.
De bedrijfsopbrengsten met inbegrip van de bijdrage van de deelnemers bedroegen in
het verslagjaar € 390.058,-. Per ultimo verslagjaar was het eigen vermogen van de Stichting Woningburo Maastricht nihil.
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Financieel verslag en
controleverklaring

9

De jaarrekening en het jaarverslag geven inzicht in de gerealiseerde financiële resultaten en financiële positie
van Maasvallei. In het financieel verslag worden de belangrijkste onderwerpen uit de jaarrekening nader toe
gelicht. In het financieel verslag wordt ook ingegaan op de wijze waarop Maasvallei is omgegaan met een aantal
economische en politieke ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor de financiële middelen van Maasvallei.
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9. Financiële zaken

Algemeen

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting
Het CFV beoordeelt als financieel toezichthouder of er voldoende volkshuisvestelijk ver-

De economische ontwikkelingen en de politieke, zowel Europees als landelijk, besluit

mogen beschikbaar is om eventuele risico’s en structurele betalingsverplichtingen af te

vorming hebben grote impact op onze bedrijfsvoering. In onze meerjarenbegroting houden

dekken. Ook monitort het CFV de financiële continuïteit over drie en vijf jaar. Hiervoor

wij bij onze uitgaven voor 2012 rekening met een inflatie van 2,00% en vanaf 2014 met

hanteert het CFV haar eigen methodiek.

2,5%. Bij de huursomontwikkeling voor onze betaalbare woningen hanteren wij voor 2012
een stijgingspercentage van 2,25%. Vanaf 2013 is dit 2,00%.

Op basis van de ingediende verantwoordingsinformatie over het verslagjaar 2010 is de

Daarenboven heeft het kabinet besloten tot een op onderdelen aangepast huurbeleid,

conclusie van het CFV dat het vermogen op balansdatum 31 december groter is dan het

het opleggen van een jaarlijkse heffing aan verhuurders met meer dan 10 woningen met

voor Maasvallei vastgestelde risicobedrag. De solvabiliteit is hiermee voldoende.

ingang van 2013 en ligt het voornemen om huurders het recht te geven hun woning te
kopen nog steeds op tafel.

Het continuïteitsoordeel geeft aan of de voorgenomen activiteiten voor de jaren 2011
tot en met 2015 in verhouding staan tot de financiële mogelijkheden van Maasvallei. Het

Maasvallei staat echter ook voor het aanbieden van betaalbare en kwalitatief goede

continuïteitsoordeel kent vier verschillende categorieën:

woningen. Van ons wordt verwacht dat wij naar vermogen presteren. Belangrijke rand-

• Categorie A1: de voorgenomen activiteiten passen bij de vermogenspositie van de

voorwaarde is een gezonde financiële basis. Daarom worden kasstromen en solvabiliteit
zorgvuldig bewaakt. Onze financiële perspectieven veranderen immers als gevolg van de
economische ontwikkelingen en politieke besluitvorming.
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De voorgenomen activiteiten tot en met 2013 passen bij de vermogenspositie van de

• temporiseren van nieuwbouwprojecten;

corporatie. De uitvoering van de voorgenomen activiteiten in 2014 en 2015 brengt de

• verhogen huuropbrengsten;

financiële positie in 2015 in gevaar.

• bezuinigingen op onderhoudskosten;

• Categorie B1: de voorgenomen activiteiten leiden tot een onvoldoende vermogenspositie.

• bezuinigen op beheerkosten en;
• herijken van de bedrijfswaarde teneinde een betere aansluiting tot stand te brengen

De voorgenomen activiteiten brengen de financiële positie in 2013 in gevaar. Uit

met de prognosecijfers.

voering van de voorgenomen activiteiten in 2014-2015 leidt weer tot een balans tussen
activiteiten en vermogenspositie in 2015.
• Categorie B2: de voorgenomen activiteiten leiden tot een onvoldoende vermogens
positie.

De maatregelen worden gefundeerd door bijgesteld beleid en ook zijn de maatregelen
doorgerekend op hun effecten. Het CFV heeft in haar jaarverslag 2011 aangegeven dat
realisatie van de maatregelen naar verwachting zal leiden tot voldoende vermogensherstel.

De voorgenomen activiteiten brengen de financiële positie zowel in 2013 als in 2015 in

Bijzondere projectsteun

gevaar.

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft inmiddels geoordeeld dat

Continuïteitsoordeel Maasvallei: B2

de heffingen voor bijzondere projectsteun 2008 en 2009 rechtmatig zijn. Deze uitspraak

Op basis van de prognosegegevens 2011-2015 concludeert het CFV dat de financiële

impliceert dat de heffingen voor de bijzondere projectsteun 2010 en 2011 ook rechtmatig

mogelijkheden van Maasvallei wellicht onvoldoende passend zijn bij voorgenomen activi-

zijn. Gezien de uitspraak van de hoogste bestuursrechter heeft Maasvallei het niet zinvol

teiten. Uit de berekeningen van het CFV is gebleken dat het volkshuisvestelijk vermogen

geacht het eerder ingediend bezwaarschrift tegen de bijzondere projectsteun in stand te

in het derde en/of vijfde prognosejaar lager is dan het risico plus het beklemd vermogen,

houden.

zoals het CFV dit voor Maasvallei heeft vastgesteld. Vooral als gevolg van de omvangrijke
nieuwbouwactiviteiten daalt het volkshuisvestelijk vermogen per ultimo prognoseperiode

In het verslagjaar heeft Maasvallei aan het CFV betaald:

tot onder het risicobedrag. De voorgenomen activiteiten brengen de financiële positie op

bijdrageheffing bijzondere projectsteun voor de wijkaanpak 2011

? 111.774,25

korte termijn (de eerste drie prognosejaren) in gevaar. Dit heeft geleid tot een B2-oordeel.

bijdrageheffing saneringssteun 2011

? 76.044,00

Gelet op toenemende financiële druk op corporaties onderschrijven wij de extra aandacht

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

van het CFV voor het behoud van het vermogen van corporaties. Daarom heeft Maasvallei

Onder bepaalde voorwaarden kunnen leningen door het Waarborgfonds Sociale

in haar herstelplan maatregelen opgenomen om de vermogensontwikkeling te verbeteren.

Woningbouw (WSW) geborgd worden. Het WSW beoordeelt of de voorgenomen inves-

De belangrijkste maatregelen zijn:

teringen passen binnen de borgbare activiteiten. Daarom stelt het WSW strenge eisen

• uitbreiden verkoop bestaand bezit;

aan de kasstromen van corporaties. Kasstromen zijn de basis voor onze financiële sturing.
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Om aan onze verplichtingen te kunnen blijven voldoen en leningen onder borging van

wegen echter niet op tegen de meerkosten die wij moeten betalen. Uiteindelijk is er

het WSW te kunnen blijven aantrekken monitoren wij het verloop van de kasstromen. Wij

minder geld beschikbaar.

hanteren als norm een positieve operationele kasstroom. In de operationele kasstroom
zijn de rente uitgaven en inkomsten en een aflossingsfictie van 2% van de leningpor-

Daarnaast kunnen wij vanwege de EU-regels, die per 1 januari 2011 van kracht zijn, voor

tefeuille opgenomen. Op grond van de verstrekte prognosegegevens (dPi 2011) is het

onze vrije sector woningen en andere activiteiten, die niet binnen de sociale woningsector

oordeel van het WSW dat Maasvallei voldoet aan de eisen van kredietwaardigheid.

vallen, niet meer tegen voordelige tarieven lenen. Voor deze activiteiten stijgen de rentelasten omdat deze via de kapitaalmarkt gefinancierd moeten worden.

Overzicht faciliteringsvolume

Alle maatregelen bij elkaar opgeteld gaan ten koste van onze kasstromen en uiteindelijk,

Faciliteringsvolume volgens prognose

? 74.342.000

Claims

? - 40.842.000

Vrijgegeven faciliteringsvolume per 13-10-2011

? 33.500.000

onvermijdelijk, ten koste van onze investeringen in nieuwbouw en energiebesparing.

WSW obligoverplichting

Het faciliteringsvolume is gebaseerd op de door Maasvallei ingediende investerings- en

Door de economische tegenwind staan de kasstromen onder druk en proberen wij deze

herfinancieringsprognose voor de jaren 2011 tot en met 2013.

positief te beïnvloeden. Wij sturen op liquiditeiten, mede gelet op het financiële herstelplan en de omvang van de projectportefeuille en de daaraan gerelateerde financieringen.

In de begroting dPi 2012 is een taakstellende bezuiniging op de beheer- en onderhouds-

Alleen dan kan de continuïteit worden gewaarborgd.

kosten opgenomen voor de komende jaren. Wij streven naar een bezuiniging op onderhoudslasten van ? 200.000 per jaar. Met ingang van 2012 realiseren wij op onze beheer-

Bij het sturen op kasstromen gaat het niet alleen om het voldoen aan liquiditeitsratio’s (de

kosten in onze begroting jaarlijks een besparing van ? 200.000.

interest coverage ratio en de 2% aflossingsfictie) maar is het steeds meer van belang om
middels scenarioberekeningen inzicht te hebben in de financiële effecten van de in de sec-

Helaas wordt ons ondernemerschap door de invloed van de politiek steeds zwaarder op de proef

tor optredende risico’s. Behalve tegenvallende woningverkopen en de huurtoeslagheffing,

gesteld. Ook corporaties beschikken immers niet over onuitputtelijke financiële middelen. In het

ingaande 2013, is een actueel risico een (pro rato) afstorting van de jegens het WSW aan-

meest recente begrotingsakkoord is o.a. opgenomen dat de verhuurdersheffing, die voor 2014

gehouden obligoverplichting (afgerond € 6 miljoen) uit hoofde van door het fonds geborg-

stond gepland, al in 2013 wordt ingevoerd en het BTW-tarief per 1 oktober 2012 wordt verhoogd.

de leningen. Dit risico houdt verband met de recent bekend geworden derivatenproble-

Dit zijn extra kostenposten die niet zijn te managen. Als ‘tegenprestatie’ is in het begrotingsakkoord

matiek bij enkele woningcorporaties. Bij deze risico’s is het van belang de impact hiervan

opgenomen dat de huurinkomsten extra mogen stijgen. Huren voor huishoudens met een inko-

op de liquiditeitspositie te kennen en inzicht te hebben in mogelijke tegenmaatregelen.

men tussen ? 33.000 en ? 43.000 mogen met 1 procent boven inflatie stijgen. Voeg dit bij de wens
van de politiek om voor huishoudens met een inkomen boven ? 43.000 de huren met 5% boven

Waarderingsgrondslagen

inflatie te laten stijgen en de extra huurinkomsten zijn op papier een feit. De extra huuropbrengsten

Het woningbezit is gewaardeerd tegen actuele waarden. De actuele waarde bij Maasvallei
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wordt bepaald door bedrijfswaarde (=saldo van de netto contante waarden van de in- en

Om de daadwerkelijke marktwaarde van het bezit te bepalen kan gebruik gemaakt worden

uitgaande kasstromen) per complex. Bij de bedrijfswaarde wordt rekening gehouden met

van de verzekerde som respectievelijk de WOZ waarde. Deze bedragen ultimo 2011 ? 319

een restwaarde van de grond, hierbij worden de toekomstige verhuiskostenvergoedingen

miljoen en ? 465 miljoen (2010: ? 301 miljoen en ? 460 miljoen).

sloopkosten en kosten voor het bouwrijp maken van de grond meegenomen. Tevens zijn
de geprognosticeerde woningverkopen in de bedrijfswaarde verwerkt hetzij tegen taxatiewaarde dan wel 85% van de laatst bekende WOZ waarde.

Financiële positie (geconsolideerd)

De bedrijfswaarde ultimo 2011 bedraagt ? 191,4 miljoen (2010: ? 152,8 miljoen). De

Het geconsolideerd jaarresultaat van Maasvallei bedroeg in 2011, na mutaties in de actuele

toename van de actuele waarde wordt veroorzaakt door de oplevering van nieuwbouw

waarde van de vaste activa en het resultaat in deelnemingen, ? 1,4 miljoen negatief.

projecten (? 19,9 miljoen); de aanpassing van het huurbeleid (? 11,9 miljoen); bezuiniging
op de bedrijfskosten/onderhoud (? 11,6 miljoen); de aanpassing van het verkoopbeleid

Het operationele bedrijfsresultaat is in 2011 ? 0,3 miljoen hoger dan in 2010 en bedraagt ? 6,7

(? 2,2 miljoen). De gewijzigde waardering van de restwaarde van de grond heeft een

miljoen. Het verschil wordt veroorzaakt door ? 1,5 miljoen hogere bedrijfsopbrengsten, ? 0,2

negatief effect gehad op de actuele waarde (-/- ? 8 miljoen).

miljoen lagere personeelskosten, ? 0,8 miljoen hogere onderhoudslasten en ? 0,6 hogere overige bedrijfslasten. Het operationele bedrijfsresultaat is nagenoeg gelijk gebleven. De eerdere,

Restwaarde grond

negatieve, trend heeft zich niet verder doorgezet. Om het jaarlijks rendement te optimaliseren

De in 2010 gehanteerde basis van 20% van de WOZ waarde voor het inrekenen van de

en de kosten beter te beheersen worden de eerder getroffen maatregelen gecontinueerd. De

grondwaarde hebben wij in het verslagjaar getoetst. De toetsing heeft plaats gevonden

maatregelen hebben tot doel om per afdeling het kostenbewustzijn verder aan te scherpen en

aan de hand van actuele, feitelijk uitgevoerde grondtransacties. Aan de hand van deze

een grotere bijdrage te leveren aan het verbeteren van het bedrijfsresultaat.

toetsing hebben wij de methodiek voor het inrekenen van de grondwaarde bijgesteld.
De grondprijs wordt gebaseerd op feitelijke grondprijstransacties met een differentiatie

De rentelasten zijn in 2011 met ? 0,8 miljoen toegenomen en bedragen thans ? 5,7

naar grondwaarde van laagbouw, hoogbouw en studentenwoningen. Binnen deze drie

miljoen. Het verschil tussen het bedrijfsresultaat en het financieringsresultaat vertoont een

categorieën wordt onderscheid gemaakt tussen sociale en commerciële wooneenheden/

positief saldo. Dit geeft aan dat Maasvallei in staat is om met het beheer van het woningbe-

complexen. In het verslagjaar zijn de navolgende grondprijzen gehanteerd.

zit als kernactiviteit haar vermogen in stand te houden en dat uit deze kernactiviteit jaarlijks
ruimte beschikbaar komt voor onrendabele investeringen en uitgaven voor leefbaarheid.

Type woning

Huurprijs < ? 652 (100%)

Huurprijs > ? 652 (+15%)

Laagbouw (100%)

? 33.576

? 38.612

De verkoopresultaten zijn ? 1,2 miljoen lager dan begroot. Uit het bestaand bezit zijn 27

Hoogbouw (75%)

? 25.182

? 28.959

woningen verkocht. Begroot was de verkoop van 40 woningen. Tevens zijn 8 nieuwbouw-

Studenten

? 11.849
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in e 1.000,-)
Begroot

Realisatie

Afwijking

Bedrijfsopbrengsten			
Huren
Vergoedingen
Overige bedrijfsopbrengsten
Rentebaten
Verkoop onroerende zaken

16.680

16.832

152

1.366

1.549

183

562

490

-72

128

1.265

1.137

2.946

1.866

-1.080

			
Totaal bedrijfsopbrengsten

21.682

22.002

-320

			
Bedrijfslasten
Afschrijving op immateriële en materiële vaste activa

181

193

12

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa (onrendabele top nieuwbouw)

1.436

5.908

4.472

Lonen en salarissen

2.474

2.425

-49

776

740

-36

Lasten onderhoud

4.021

3.852

-169

Overige bedrijfslasten

4.089

5.174

1.085

Rentelasten

6.384

6.957

573

25.249

5.888

Sociale- en pensioenlasten

		
Totaal bedrijfslasten

19.361

			
Mutatie actuele waarde

3.375

3.570

195

			
Resultaat voor belastingen

5.696

323

-5.373

			
Belastingen

-

1.715

-1.715

			
Resultaat deelneming

0

-39

-39

			
Resultaat na belastingen
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Eigen vermogen

vlottende activa en de kortlopende schulden. Om aan de kortlopende verplichtingen te

Het eigen vermogen, de algemene reserve, bedroeg per 31 december 2011 ? 62,4 mil-

kunnen voldoen dient dit verhoudingsgetal minimaal 1 te bedragen. Per balansdatum

joen (ultimo 2010: ? 63,8 miljoen). Behoudens de vaststelling van het eigen vermogen

bedroeg voor Maasvallei de current ratio 0,84 (in 2010: 5,67).

wordt de financiële positie met onderstaande financiële kengetallen nader onderbouwd.
De gedetailleerde liquiditeitsbegroting toont aan dat er voldoende middelen zijn om aan

Solvabiliteit

de toekomstige betalingsverplichtingen te voldoen. Maasvallei heeft de beschikking over

Het waarborgen van onze financiële continuïteit is een van de belangrijke uitdagingen

een exploitatiekrediet, afgesloten voor een bedrag van ? 5 miljoen bij de BNG bank. Dit

waar we voor staan. Door middel van een positief resultaat uit de gewone bedrijfsvoering

krediet zal ingezet worden voor korte termijn financiering van nieuwe projecten (aanloop-

kan deze continuïteit gegarandeerd worden.

kosten, voorfinanciering koopwoningen e.d.).

Om aan te geven in hoeverre wij op lange termijn aan de verplichtingen kunnen voldoen,

Interest coverage ratio

hanteren wij een minimum solvabiliteitspercentage. De solvabiliteit geeft de verhouding

De Interest coverage ratio (ICR) geeft aan in hoeverre de corporatie in staat is om de ren-

aan tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen. Per balansdatum bedroeg de

telasten te betalen uit de reguliere bedrijfsvoering (resultaat uit de reguliere verhuuractivi-

solvabiliteit 27,89% (in 2010: 27,35%).

teiten). Bij de berekening van deze ratio wordt geen rekening gehouden met het resultaat
uit projecten, bedrijfswaarde en verkopen.

Minimale solvabiliteit (benchmark)
Maasvallei houdt in het kader van het waarborgen van de financiële continuïteit bij haar

De ICR van Maasvallei bedraagt 0,93 ten opzichte van 1,2 vorig boekjaar. De daling wordt

beleidsbeslissingen een niet te onderschrijden minimum solvabiliteit aan. Deze komt over-

veroorzaakt door de stijging van de financiële lasten, die veroorzaakt worden door het

een met het gemiddelde van het door het CFV in het voorafgaande jaar gepresenteerde

aantrekken van omvangrijke leningen ultimo 2010 van ? 78,5 miljoen. Gelet op de om-

solvabiliteitspercentage van de referentiegroep (25,3%) en het minimaal voor Maasvallei

vangrijke projectportefeuille en de financiering hiervan bewaken wij de ICR nauwlettend.

noodzakelijke weerstandsvermogen zoals berekend door het CFV (10,5%). De gewenste
minimale solvabiliteit komt hiermee op 17,9% (2010: 17,9%). Bij structurele onderschrijding

Loan to value

van de minimaal gewenste solvabiliteit kunnen geen onrendabele investeringen meer

De Loan to value (LTV) geeft de verhouding weer tussen de langlopende schulden en de

plaatsvinden. In de meerjarenbegroting 2012 t/m 2021 is deze onderschrijding niet aan

hiermee gefinancierde materiële vaste activa. De LTV laat een verbetering zijn ten opzichte

de orde.

van het vorig boekjaar aangezien de financiering met vreemd vermogen is gedaald (van
87,7% naar 70,9%). Een hogere LTV als 75% wordt als ongewenst beschouwd.

Liquiditeit
De liquiditeit komt tot uitdrukking in een verhoudingsgetal (current ratio) tussen de
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de van de materiele vaste activa in exploitatie. Daarnaast is het totaalbedrag aan uitstaan-

Het kwalificeren van het sociaal vastgoed

de leningen afgenomen. Beide componenten zorgen voor positief effect op deze ratio.

De Richtlijn hanteert twee begrippen:
• Sociaal vastgoed gekwalificeerd als bedrijfsmiddel.

Rentabiliteit eigen vermogen

De totale sociale vastgoedportefeuille als de toegelaten instelling een beleid heeft dat

De rentabiliteit van het eigen vermogen wordt berekend door het jaarresultaat uit te drukken

gericht is op het realiseren van volkshuisvestelijke taken. Het volkshuisvestelijk beleid

in een percentage van het eigen vermogen. Dit percentage geeft weer welk rendement is

staat hier centraal.

bereikt met het eigen vermogen. De rentabiliteit van het eigen vermogen van Maasvallei
bedroeg in 2011 -2,29% (in 2010: 13,81%).

• Sociaal vastgoed gekwalificeerd als vastgoedbelegging.
De totale vastgoedportefeuille sociaal vastgoed als d toegelaten instelling een beleid
heeft dat gericht is op het realiseren van een zo optimaal mogelijk rendement.

Rentabiliteit totaal vermogen
De rentabiliteit van het totale vermogen wordt berekend door de som van het jaarresultaat en

Het aanscherpen van het actuele waardebegrip voor het sociaal en commercieel

de betaalde rente uit te drukken in een percentage van het balanstotaal. De in 2011 gereali-

vastgoed

seerde rentabiliteit over het totale vermogen van Maasvallei bedraagt 2,47% (in 2010: 6,07%).

Als het sociaal en commercieel vastgoed wordt gekwalificeerd als vastgoedbelegging en
gekozen wordt voor het actuele waardemodel zijn de waarderingsuitgangspunten van

Nieuwe perspectieven

Richtlijn 213 Vastgoedbeleggingen van toepassing. De actuele waarde is hier de reële

De nieuwe Richtlijn 645 (Richtlijn voor de jaarverslaglegging voor Toegelaten instellingen

waarde van de vastgoedbelegging op balansdatum. Deze waarde is gewoonlijk de markt-

volkshuisvesting is met ingang van 1 januari 2012 van kracht. De nieuwe Richtlijn heeft

waarde. Waardemutaties verlopen via de winst- en verliesrekening.

belangrijke gevolgen voor de verslaglegging.
De belangrijkste wijzigingen ten opzicht van de oude richtlijn zijn:

Onder de oude Richtlijn 645 was de actuele waarde gelijk aan de bedrijfswaarde en was er

• het classificeren van onroerende zaken in exploitatie naar typologie;

geen keuze mogelijkheid het vastgoed te zien als vastgoedbelegging conform de waarde-

• het kwalificeren van het sociaal vastgoed;

ringsuitgangspunten van Richtlijn 213. Waardemutaties verliepen ook hier via de winst- en

• het aanscherpen van het actuele waardebegrip voor het sociaal en commercieel vastgoed;

verliesrekening.

• het opnemen van een passage over afschrijvingen.
Voor het boekjaar 2012 moeten wij voor het sociaal vastgoed nog een keuze maken tussen

Het classificeren van onroerende zaken in exploitatie naar typologie

de kwalificatie bedrijfsmiddel of belegging. Leidend hierbij is ons beleid.

Volgens de Richtlijn zijn er twee typologieën vastgoed. Dit zijn sociaal vastgoed en
commercieel vastgoed. Het zgn. DAEB-bezit betreft het sociaal vastgoed en het niet
DAEB-bezit het commercieel vastgoed.
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Financiële continuïteit

Nieuwbouw
Maasvallei heeft een omvangrijke projectenportefeuille. Het investeringsvolume nieuw-

Basis voor de beoordeling van de financiële continuïteit op langere termijn is de meerjaren

bouw voor de komende begrotingsperiode bedraagt ? 124,9 miljoen, waarvan ? 23,9

bedrijfsbegroting voor de jaren 2012 tot en met 2021.

miljoen bestemd voor verkoop.

De meerjaren bedrijfsbegroting geeft de geprognosticeerde resultaten weer voor de jaren
2012 tot en met 2021 door extrapolatie van de huidige complexexploitaties. In de complex-

Verkoopportefeuille

exploitaties wordt rekening gehouden met de afname van het aantal woningen als gevolg

De nieuwbouwportefeuille heeft uiteraard ook grote gevolgen voor de ontwikkeling van

van gerealiseerde verkopen. Een nadere specificatie van de uitgangspunten die gehanteerd

het eigen vermogen. Dit wordt opgevangen door woningen uit de bestaande woning-

worden in de meerjarenbedrijfsbegroting treft u aan bij de waarderingsgrondslagen.

voorraad te verkopen. Om onze vermogenspositie te verbeteren is het aantal jaarlijks te
verkopen woningen verhoogd met 10 woningen per jaar. Voor de planperiode 2012-2021

Financiering

is de verkoop voorzien van 194 woningen.

De beschikbaarheid van financiering is van groot belang bij de omvangrijke nieuwbouwactiviteiten. Het bepalen welke leningen jaarlijks nodig zijn, vindt plaats op basis van de

Om deze taakstelling te realiseren is de groslijst van te verkopen woningen uitgebreid met

totale bedrijfsfinanciering. In het verslagjaar zijn geen nieuwe leningen opgenomen. Bij

circa 150 woningen. In de groslijst zijn met name woningen opgenomen, die op basis van

haar totaalfinanciering maakt Maasvallei geen gebruik van derivaten.

hun verdiencapaciteit hiervoor het meest geschikt zijn. De lijst is getoetst aan de kaders
van het Strategisch Voorraadbeleid. De verkoopportefeuille is door de gemeente Maas-

Maasvallei stuurt op de beheersing en spreiding van renterisico’s. Vermogen wordt aan-

tricht getoetst aan het gemeentelijk beleid. De totale verkoopportefeuille bedraagt per

getrokken tegen zo gunstig mogelijke rentetarieven, waarbij de rentes voor kortere of

ultimo verslagjaar circa 480 woningen.

langere tijd worden vastgezet. Afhankelijk van de markt en de leningvervalkalender wordt
gestreefd naar een stabiele rentelast.

Vennootschapsbelasting (VpB)
Corporaties zijn vanaf 1 januari 2008 integraal belastingplichtig voor de vennootschaps

Beslissingen worden getoetst aan het beleid zoals verwoord in het treasurystatuut. Een van

belasting. Maasvallei is gehouden aan de algemene fiscale wet- en regelgeving en de

de doelstellingen van de treasury is het beperken van risico’s op korte en lange termijn

door haar getekende VSO II (vaststellingsovereenkomst). Rekening houdend met deze

door deze op te sporen en te minimaliseren dan wel te elimineren.

regelgeving verwacht Maasvallei over 2011 geen heffing omdat van fiscale winst geen
sprake is.

Ten aanzien van de rentelasten die Maasvallei die Maasvallei betaalt kan gesteld worden
dat deze met 4,40% gelijk zijn aan het percentage bij de referentiecorporatie
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Risicoprofiel en risicomanagement

• de renteontwikkelingen vragen om blijvende aandacht. Rentestijgingen in de komende
jaren leiden tot hogere financieringslasten.

Gezien de dynamiek in de omgeving waarin wij actief zijn, is het belangrijk om bestaande en
mogelijk toekomstige risico’s te beheersen. In 2010 zijn wij gestart met het in kaart brengen

Ons risicomanagement is gericht op de belangrijkste risico’s. Omdat risico’s veranderen stre-

van mogelijke risico’s en de consequenties hiervan. Doel is het identificeren en beheersen van

ven wij met ons risicomanagement naar het voorzien in een voldoende mate van zekerheid.

significante risico’s en hiervoor een financiële buffer te creëren en het waarborgen van effectief
gebruik van de vastgestelde procedures waardoor wordt voldaan aan de wet- en regelgeving.

Maasvallei blijft ambitieus. Onze strategische doelen blijven overeind. Risico’s vermijden

De veranderingen in onze omgeving volgen elkaar snel op en brengen de nodige risico’s

blijft uitgangspunt. Wij zetten in op het in een vroeg stadium denken over mogelijk optre-

met zich mee waarop wij tijdig moeten reageren, zoals:

dende risico’s en het signaleren hiervan. Risicomanagement wordt hierdoor een belangrijk

• de druk op financiële middelen neemt toe;

onderdeel van de besluitvorming dat prioritaire aandacht krijgt.

• de fiscale regelgeving verandert. Fiscale expertise is noodzakelijk om de juiste beslissingen te nemen;

Het risicomanagement van Maasvallei bestaat uit drie delen:

• de invoering van de nieuwe EU-regelgeving zorgt voor hogere financieringslasten bij
het ontwikkelen en herfinancieren van niet-DAEB activiteiten en het niet voldoen aan

Interne controle

de 90% toewijzingseis kan leiden tot restricties bij financiering van nieuwbouw;

De doelstelling is het realiseren van betrouwbare informatie en het toetsen of processen

• in de bouwsector doet de recessie zich nog steeds gelden. Hoewel aanbestedingen in

en procedures worden nageleefd. De RvC heeft aangegeven dat als onderdeel van de in-

de huidige markt kansen bieden, lopen wij financiële risico’s als aannemers failliet gaan.

terne controle een Balanced Score Card wordt ontwikkeld. De meest risicovolle processen

Naleven van de Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA) en continueren van genomen risi-

zijn beschreven en dienen als basis voor interne controle. De Balanced Score Card geeft

cobeperkende maatregelen is vereist;

inzicht in de vereiste corrigerende en verbeteracties. Middels kwartaalrapportages wordt

• de verhuur van woningen wordt door de EU-regelgeving bemoeilijkt; huurders uit de

de voortgang bewaakt. Met de accountant worden de controle items besproken. De ma-

hogere inkomensklasse komen niet of nauwelijks in aanmerking voor een nieuwe wo-

nagementletter en het jaarverslag worden in de vergadering van de RvC besproken. De

ning en blijven zitten. Een lagere mutatiegraad heeft gevolgen voor ons huurbeleid. Wij

accountant doet vanuit de (interim-)controle aanbevelingen zoals:

zijn gestart met monitoren om in beeld te brengen waar risico’s zitten, wat de financiële

• meer focussen op de omgeving en uitwerken van mogelijke toekomstscenario’s;

consequenties kunnen zijn en welke actie kunnen worden ondernomen;

• interne en externe controlecyclus toetsen en waar noodzakelijk verbeteren;

• de woningmarkt zit op slot. Bij verkoop is de doorlooptijd langer dan verwacht. Onze
liquiditeitenplanning verdient derhalve extra aandacht:
• de heffing als bijdrage aan de huurtoeslag zet de kasstroom onder druk. Verdere kostenreductie en een adequate liquiditeitenplanning zijn noodzakelijk;
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Risicomanagement bedrijfsrisico’s

kosten te bewaken en analyseren en de voortgang te toetsen aan de actuele planning. Per

De doelstelling is deze risico’s te beheersen, verminderen of tot een aanvaardbaar en

kwartaal wordt per project gerapporteerd.

beheersbaar risiconiveau te komen. Maasvallei gebruikt voor het risicomanagement van
bedrijfsrisico’s het softwarepakket Modulor. De processen zijn de basis waaraan de risico’s

Grip op de lange termijnverplichtingen en financiële ontwikkeling op bedrijfsniveau is van

worden opgehangen. Per risico worden één of meerdere maatregelen benoemd om het

groot belang. In 2011 heeft de projectenportefeuille en de effecten op de meerjaren

risico te beheersen. Elk risico slechts één risico-eigenaar om onduidelijkheden te voorko-

begroting bijzondere aandacht gehad. Per project wordt het financieel effect op de

men. Alle belangrijke processen zijn omschreven en worden, indien nodig, aangepast. Per

meerjarenbegroting (liquiditeit en solvabiliteit) vertaald. Dit levert een actueel inzicht in

proces worden risico’s benoemd en worden deze in Modulor opgenomen. De proceseige-

de lange termijnontwikkeling van de financiën. Indien noodzakelijk kan tijdig bijgestuurd

naren worden risico-eigenaar van de risico’s in hun processen.

worden om een financieel gezonde positie te behouden.

Risicomanagement vastgoedprojecten

In control statement

Doelstelling is het systematisch nemen van beslissingen die gericht zijn op het voorkomen

De directeur bestuurder is verantwoordelijk voor het interne risicomanagement- en

of minimaliseren van de nadelige effecten van eventuele risico’s.

controlesysteem en de beoordeling van de effectiviteit daarvan. De directeur bestuurder
heeft de risico’s en de ‘control-omgeving’ besproken met de externe accountant.

Projectontwikkeling is risicovol. Projectontwikkeling kent een lange looptijd met veel betrokken partijen met verschillende belangen vanuit verschillende vak- en kennisgebieden.

In onze omgeving vinden autonome ontwikkelingen plaats, zoals regeringsbeleid en de

Invloeden van overheden en wet- en regelgeving zijn aanzienlijk. Projectontwikkeling is

kredietcrisis, waardoor volledige beheersing van alle risico’s niet mogelijk is. Wij hebben

een kapitaalintensieve activiteit waarbij financiering en het afdekken van (rente)risico’s

de laatste jaren stappen gezet richting het In-Control zijn. Deze lijn zetten wij voort door

een prijskaartje heeft. Vastgoed heeft een lange levensduur en is niet makkelijk aan te

risicobeheersing blijvend op de agenda te plaatsen. Wij zijn van mening dat er met een

passen. Om de risico’s te kunnen inschatten en beheersen worden projecten verdeeld in

redelijke mate van zekerheid gesteld kan worden dat de jaarrekening geen materiële fou-

fasen. Elke fase binnen een vastgoedproject wordt getoetst op basis van het ‘toetsings-

ten bevat. Het risicomanagement en controlesystemen hebben adequaat gewerkt. Ook

kader investeringsprojecten Maasvallei’. De projectmanager is verantwoordelijk voor het

bestaat er voldoende inzicht is in de mate dat de operationele, volkshuisvestelijke en

definiëren van maatregelen om de risico’s te beperken. Besluitvorming en accorderen, na

financiële doelstellingen worden gerealiseerd en geen risico’s zijn gelopen, die in strijd

ingewonnen advies van de betrokken afdelingsmanagers vindt plaats door de directeur

waren met het vooraf goedgekeurde beleid.

bestuurder.

Ontwikkeling van vermogen en financiering
Projecten worden periodiek (per kwartaal) gemonitoord op hun risico’s. Wij beschikken

Op basis van de meerjaren bedrijfsbegroting zijn voor de komende vijf jaar ontwikkelingen

over een softwareprogramma om de verschillen tussen vastgesteld budget en werkelijke

op de volgende pagina vast te stellen.
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Ontwikkeling van vermogen en financiering
(in e 1.000,-)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20.737

24.390

26.372

27.888

   28.551

29.410

  18.292

15.899

16.549

17.964

16.674

15.323

Resultaat
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten

						
Saldo

2.445

8.491

9.823

9.924

11.877

14.087

						
Rentebaten

1.265

869

163

66

62

91

Rentelasten

6.957

6.826

7.135

7.479

7.503

7.367

						
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen

-3.247

2.534

2.851

2.511

4.436

6.811

						
Vennootschapsbelasting
Resultaat deelneming

-1.715

-

-

-

-

-

-5.001

2.534

2.851

2.511

4.436

6.811

3.570

-586

-1.016

-723

-1.386

-1.155

-1.431

1.948

1.835

1.788

3.050

5.656

-39

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering na belastingen
Waardeverandering MVA
Resultaat na belastingen na mutatie actuele waarde
materiële vaste activa

						
Balansposten						
Eigen vermogen
- overige reserves

62.368

Voorzieningen

64.316

66.151

67.939

70.989

76.645

  2.277

2.259

2.236

2.260

2.301

2.290

Langlopende schulden

150.927

169.313

179.474

183.485

182.950

  181.035

Materiële vaste activa

216.537

240.505

252.712

258.662

261.177

263.047

Financiële vaste activa

79

79

79

79

79

79

						
Financiële kengetallen						
Solvabiliteit

27,89

26,35

25,81

25,90

26,80

28,54

Rentabiliteit totaal vermogen

2,47

3,59

3,50

3,53

3,98

4,85

Rentabiliteit eigen vermogen

-2,29

3,03

2,77

2,63

4,30

7,38

0,84

0,41

0,40

0,40

0,41

0,62

Current Ratio
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Grondaankopen

Aanmerkelijk belang/meldingsplichtige besluiten
In het verslagjaar zijn buiten de begroting en het vastgelegde in het activiteitenplan, geen
verbindingen aangegaan c.q. besluiten genomen die van een dergelijke importantie zijn

In 2011 heeft een aantal grondaankopen plaatsgevonden. Al deze aankopen voldoen aan

om hier separaat te vermelden danwel op basis van het BBSH vooraf gemeld hadden

de relevante wet- en regelgeving.

moeten worden aan het Ministerie van BZK.
Omschrijving

Bedrag

Motivering aankoop

Kerntaken

In het verslagjaar heeft Maasvallei geen financiële ondersteuning verleend aan buiten-

86 appartementen ? 2,74

Aankoop voormalig schoolgebouw

De appartementen

landse instellingen als bedoeld in de relevante wet- en regelgeving (MG 2011-02 en de

voor studenten

van Adhara Projecten B.V. Betreft

cq. kamers behoren

hieraan gerelateerde circulaires).

aan de Prof. P.

56 zelfstandige en 27 onzelfstan-

tot de sociale huur-

Willemstraat,

dige kamers voor internationale

sector

Maastricht

bachelor en master studenten van

miljoen

Overige informatie

de UM. Start bouw begin 2012.

Onrendabele investeringen

59 appartementen ? 5,69

Aankoop project van Bouwinvest.

58 woningen,

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

en een commer-

Development op ontwikkellocatie

waarvan 9 focuswo-

Belvédère. Start bouw 2011.

ningen, zijn sociale

ciële ruimte aan

Onrendabele investeringen

miljoen

het Lindenkruis,

huur. Een woning is

Maastricht

vrije sector.

(x e 1.000,-)
Activiteit

Onrendabel

Opmerkingen

Afgeboekt inzake nieuwbouw

? 5.908,-

Via resultatenrekening

Inbraakwering

?

102,-

Via planmatig onderhoud

Verbeteren woonomgeving/aanpassingen ?

190,-

Via planmatig onderhoud

HR ketels bij vervanging cv-ketels
zonder huurverhoging

?

38,-

Via planmatig onderhoud

Video-observatie

?

5,-

Via planmatig onderhoud

Medewerkers leefbaarheid

?

91,-

Via lonen en salarissen

Totaal

? 6.334,-
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Activa

31-12-2011
31-12-2010
		
Geconsolideerd
Enkelvoudig
Geconsolideerd
Enkelvoudig
		
Maasvallei Groep
Maasvallei
Maasvallei Groep
Maasvallei
				
Vaste Activa					
Immateriële vaste activa:
1				
Computersoftware
1.1
219
219
239
239
					
Materiële vaste activa:
2				
Onroerende zaken in exploitatie
2.1
191.415
190.367
152.810
151.762
Onroerende zaken in ontwikkeling
2.2
20.766
20.766
30.481
29.438
Onroerende en roerende zaken tdv exploitatie
2.3
4.356
4.356
2.799
2.799
					
Totaal materiële vaste activa		
216.537
215.489
186.090
183.999 		
			
Financiële vaste activa:
3				
Te vorderen BWS subsidie
3.1
286
286
Deelneming
3.2
76
81
Belastinglatenties
3.3
1.252
1.252
Overige
3.4
3
1.391
22
1.440
					
Totaal financiële vaste activa
79
1.391
1.641
2.978
					
Totaal vaste activa
216.835
217.099
187.970
187.216
					
Vlottende Activa
4				
Voorraden onderhoudsmaterialen
4.1
17
17
24
24
Voorraad verkoop woningen
4.2
829
829
					
Vorderingen
5
2.501
3.243
2.117
3.772
Liquide middelen
6
3.453
3.374
43.180
43.107
					
Totaal vlottende activa
6.800
7.463
45.321
46.903
					
Totaal activa		
223.635
224.562
233.291
234.119
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Passiva

31-12-2011
31-12-2010
		
Geconsolideerd
Enkelvoudig
Geconsolideerd
Enkelvoudig
		
Maasvallei Groep
Maasvallei
Maasvallei Groep
Maasvallei
				
Eigen vermogen
7				
					
Overige reserves
7.1
62.368
63.401
63.799
64.713
Totaal eigen vermogen
62.368
63.401
63.799
64.713
					
Voorzieningen
8					
Onrendabele investeringen nieuwbouw
8.1
1.207
1.207
186
186
Latente belastingverplichtingen
8.2
621
621
158
158
Loopbaanbudget
8.3
142
142
132
132
Jubileum
8.4
242
242
206
206
Deelneming ROOS
8.5
65
46
					
Totaal voorzieningen		
2.277
2.212
728
682
					
					
Langlopende schulden
9				
					
Leningen
9.1
150.927
150.927
160.769
160.769
					
Totaal langlopende schulden		
150.927
150.927
160.769
160.769
					
					
					
					
					
Kortlopende schulden
10
8.063
8.022
7.995
7.955
					
					
					
					
Totaal passiva		
223.635
224.562
233.291
234.119
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Winst- en verliesrekening

2011

2010

(in e 1.000,-) 		
Geconsolideerd		
Enkelvoudig		
		
Maasvallei Groep		
Maasvallei		
Bedrijfsopbrengsten						
Huren
11
16.832
16.816
Vergoedingen
12
1.549
1.549
Verkoop onroerende zaken
13
1.866 		
1.866
Overige bedrijfsopbrengsten
14
490
490
Totaal bedrijfsopbrengsten		
20.737
20.721
						
Bedrijfslasten		
Afschrijvingen
15
193
193
Overige waardeveranderingen materiële vaste activa 16
5.908
5.908
Lonen en salarissen inclusief bestuurder
17
2.425
2.425
Sociale lasten
18
334
334
Pensioenlasten
19
406
406
Lasten onderhoud
20
3.852
3.852
Overige bedrijfslasten
21
5.174
5.147
Totaal bedrijfslasten		
18.292 		
18.265

Geconsolideerd		
Maasvallei Groep		

Enkelvoudig
Maasvallei

15.609
1.417
1.486
432
18.944

15.594
1.417
1.486
432
18.929

78
6.620
2.610
301
393
3.065
4.589
17.656

78
6.620
2.610
301
393
3.065
4.568
17.635

Bedrijfsresultaat		

2.445

2.456

1.288

1.294

Financiële baten en lasten
22
Rentebaten
Rentelasten
Totaal financiële baten en lasten		

1.265
6.957
5.692 -

1.334
6.957
5.623 -

480
5.352
4.872 -

556
5.352
4.796 -

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen
Belastingen
23
Resultaat deelneming
24

3.247 1.715
39 -

3.167 1.715
-

3.584 2.305 15 -

3.502 2.305 -

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering na belastingen
Mutatie actuele waarde materiële vaste activa
25

5.001 3.570

4.882 3.570

1.294 10.106

1.197 10.106

Resultaat na belastingen na mutatie actuele waarde materiële vaste activa

1.431 -

1.312 -

8.812

8.909
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Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling
in de enkelvoudige en in de geconsolideerde jaarrekening

Algemeen

Oordelen en schattingen

De stichting heeft zowel de enkelvoudige jaarrekening als de geconsolideerde jaarreke-

Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening

ning opgesteld volgens de wettelijke bepalingen als opgenomen in Titel 9 Boek 2 Burger-

vormt de directie van woningstichting Maasvallei zich diverse oordelen en schattingen.

lijk Wetboek en in artikel 26, eerste lid van het Besluit beheer sociale huursector (BBSH) en

De belangrijkste oordelen en schattingen hebben betrekking op de activa in exploitatie

de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslag-

(zowel het sociaal als het commercieel vastgoed), de voorzieningen, de waardevermin-

geving.

deringen en de latente belastingvorderingen. De bijbehorende veronderstellingen zijn

De jaarrekening is opgemaakt op 6-6-2012. De geconsolideerde jaarrekening luidt in

opgenomen bij de grondslagen van de betreffende balanspost.

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

Salderen
Consolidatie

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening

In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële gegevens opgenomen van de

opgenomen uitsluitend indien en voor zover:

stichting en haar groepsmaatschappijen per 31 december van het boekjaar.

• Een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het
vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en

Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin beslissende
zeggenschap wordt uitgeoefend.

• Het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af
te wikkelen.

De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop
beslissende zeggenschap op de groepsmaatschappij is verkregen. De groepsmaatschap-

1 Immateriële vast activa

pijen worden niet meer in de consolidatie opgenomen vanaf de datum waarop geen sprake

1.1 Computersoftware

meer is van beslissende zeggenschap. De posten in de geconsolideerde jaarrekening

Gekochte softwarelicenties worden geactiveerd tegen de verkrijgingsprijs en lineair afge-

worden volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling vastgesteld.

schreven in een periode van vijf jaar.
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2 Materiële vast activa

Het inrekenen van het geactualiseerde verkoopprogramma (? 2,2 miljoen), de oplevering van

2.1 Onroerende zaken in exploitatie

nieuwbouwcomplexen (? 19,9 miljoen), de aanpassing van het huurbeleid (? 11,9 miljoen)

De grond in eigendom, de afgekochte erfpacht en de woningen met de daarbij behorende

en de bezuinigingen op onderhoud- en bedrijfslasten (? 11,6 miljoen) hebben een stijging

installaties, de garages en de investeringen in woningverbetering alsmede woningaanpas-

ten gevolgen gehad. Daarnaast heeft de aanpassing van de waardering van de restwaarde

singen zijn complexgewijs gewaardeerd tegen actuele waarde. De actuele waarde is geba-

een negatieve invloed gehad van ? 8 miljoen.

seerd op de bedrijfswaarde. Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde
van de toekomstige in- en uitgaande kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief en bij

De onroerende zaken in exploitatie voor verkoop worden gewaardeerd tegen verwachte

het uiteindelijk afstoten. De uitgangspunten voor de berekening van de bedrijfswaarde zijn

opbrengstwaarde, bestaande uit de bedrijfswaarde voor de resterende exploitatieperiode

gelijk aan de uitgangspunten van de financiële meerjaren begroting van de stichting.

verhoogd met de contante waarde van de verwachte verkoopwaarde binnen vijf jaar.
De complexindelingen zijn gedefinieerd op basis van de voormalige ministeriele beschik-

Het huur-, verkoop-, en onderhoudsbeleid en de herstructureringsopgave zijn elementen

kingen, welke in lijn liggen met de complexdefinities zoals in het strategisch voorraad

waarmee rekening is gehouden bij het formuleren van de uitgangspunten. De resultaten uit

beheer.

het strategisch voorraad beheer, in het bijzonder voor wat betreft de investeringen in het
bezit om te komen tot de gewenste prijs-kwaliteitverhouding per product-markt combinatie,

2.2 Onroerende zaken in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

zijn ook als zodanig in de bedrijfswaardeberekeningen verwerkt.

De onroerende zaken in ontwikkeling zijn gewaardeerd tegen de tot en met balansdatum
bestede bedragen, onder aftrek van eenmalige subsidies en het eventueel onrendabel

De actuele waarde ultimo 2011 bedraagt ? 191,4 miljoen (2010 ? 152,8 miljoen).

deel van de investeringen.

De hierna volgende parameters zijn gehanteerd voor het bepalen van de bedrijfswaarde:
2.3 Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Huursomstijging:

2012
  vanaf 2013

Deze activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen. De

2,00%

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

1,00%

de restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/

2012

2,00%

vanaf 2014

2,50%

of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattings-

  vanaf 2017

3,00%

2012

2,00%

Huurderving:
Inflatie onderhoud:

Inflatie overige variabele lasten:

wijziging verantwoord.

  vanaf 2014  

2,50%

3 Financiële vaste activa

   vanaf 2017

3,00%

3.1 Te vorderen BWS-subsidies

5,25%

Waardering van de te vorderen BWS-subsidies vindt plaats door aan de contante waarde

Disconteringsvoet:
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van de subsidie bij aanvang van de exploitatie jaarlijks rente toe te rekenen tegen het

verlies kan geen inzicht worden gegeven in de omvang en de waardering van de hiermee

subsidierendement onder aftrek van de ontvangen bijdrage. In 2011 heeft de Gemeente

samenhangende belastinglatentie.

verzocht om in te stemmen met het voorstel om de resterende jaarlijkse bijdragen in de
vorm van een bijdrage ineens uit te betalen. Bij de berekening van de contante waarde

3.4 Overige financiële vaste activa

van het afkoopbedrag is uitgegaan van een rentepercentage van 4%.

Leningen u/g: De verstrekte leningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening
houdend met mogelijke duurzame waardeverminderingen.

3.2 Deelneming
Deelnemingen waarin de stichting invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en

4 Voorraden en voorraad verkoop woningen

financiële beleid worden tegen de vermogensmutatiemethode gewaardeerd. In overeen-

4.1 Voorraden

stemming met deze methode, worden de deelnemingen in de balans opgenomen tegen

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs danwel

het aandeel van de stichting in de nettovermogenswaarde vermeerderd met haar aandeel

de lagere opbrengstwaarde.

in de resultaten van de deelnemingen vanaf het moment van verwerving, bepaald volgens
de grondslagen zoals vermeld in deze jaarrekening. In de winst-en-verliesrekening wordt

4.2 Voorraad verkoop woningen

het aandeel van de stichting in het resultaat van de deelnemingen opgenomen.

De voorraad verkoop woningen (onverkochte woningen in ontwikkeling) worden gewaardeerd op vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle

De deelneming in groepsmaatschappij Holding WS Maasvallei Maastricht BV is gewaar-

kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging.

deerd op nul in verband met het negatieve eigen vermogen van de deelneming. Het
niet-verwerkte aandeel in het verlies van de deelneming bedraagt over 2011 ? 1.0 miljoen

5 Vorderingen

(2010: ? 912 duizend).

Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, die in het algemeen
overeenkomt met de nominale waarde, verminderd met een waardecorrectie in verband

3.3 Latente belastingvordering

met oninbaarheid.

Voor de beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dar er fiscale winst beschikbaar zal zijn

6 Liquide middelen

voor verrekening.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Een betrouwbare inschatting van het uiteindelijk te verwachten fiscale afwaarderingver-

7 Eigen vermogen

lies uit hoofde van een voortgezette daling van de WOZ waarde ultimo 2011 valt op dit

Het eigen vermogen, met name de overige reserves, volgens de enkelvoudige jaarrekening

moment niet te maken gezien de onzekerheid omtrent de omvang van het afwaardering-

is niet gelijk aan het eigen vermogen en resultaat volgens de geconsolideerde jaarrekening.
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De aansluiting hiertussen is als volgt:

tingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar
zal zijn voor verrekening.

		

Eigen vermogen

Jaarresultaat

De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op

Overige reserves enkelvoudige jaarrekening

63.401

-1.312

de fiscale gevolgen van de door de stichting, per balansdatum, voorgenomen wijze van

Groepsmaatschappij met negatief eigen vermogen

-1.033

     -119

realisatie of afwikkeling van activa en verplichtingen. De latente belasting-verplichtingen

0

0

62.368

-1.431

Resultaat op intercompany
Transacties
Overige reserves
geconsolideerde jaarrekening

en -vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover waardering tegen contante waarde wordt toegepast, is dit uiteengezet in de toelichting op de balans.
De (niet-)latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene voorwaarden voor saldering.

8 Voorzieningen

Tussen de stichting en haar Nederlandse groepsmaatschappijen bestaat een fiscale een-

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij

heid. Latente belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen; latente

zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De

belastingvorderingen zijn opgenomen onder de overige vorderingen van de Financiële

omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die

vaste activa.

noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te
wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

8.3 Loopbaanbudget
In de CAO Woondiensten zijn afspraken opgenomen inzake een individueel loopbaanont-

8.1 Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw

wikkelingsbudget dat beschikbaar wordt gesteld aan de werknemers, te besteden in de

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw worden als bij-

periode 2011 tot en met 2014. Het door Maasvallei maximaal hieraan te besteden budget

zondere waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van het complex

bedraagt in deze periode circa ? 142 duizend.

waartoe de investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte verliezen de
boekwaarde van het betreffende complex overtreffen, wordt voor dit meerdere een voor-

8.4 Jubileumvoorziening

ziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband verstaan het nadelige

De voorziening voor jubilea is getroffen voor toekomstige uitkeringen overeenkomstig

verschil tussen de bedrijfswaarde en de berekende verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

de opgenomen bepalingen in de CAO Woondiensten, waarbij uitkeringen voor jubilea
zijn toegezegd bij het bereiken van 12½, 25e en 40e dienstjaar en het afscheid bij 65

8.2 Voorziening latente belastingverplichtingen

jarige leeftijd. De verplichtingen zijn per individuele medewerker bepaald, waarbij de toe

Voor alle belastbare tijdelijke verschillen wordt een latente belastingverplichting opgeno-

komstige uitkering contant is gemaakt. In de bepaling van de voorziening is rekening

men tenzij anders vermeld in de toelichting op de balans. Voor alle verrekenbare tijdelijke

gehouden met toekomstige salarisontwikkelingen, indexaties, sterfte-, verloop- en

verschillen en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een latente belas-

arbeidsongeschiktheidskansen.
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8.5 Voorziening deelneming ROOS

betrekking tot de goederen zijn overgedragen aan de koper, het bedrag van de opbrengst

Maasvallei Beheer en Diensten B.V. participeert in de VOF ROOS. Vanwege het negatief

op betrouwbare wijze kan worden bepaald en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.

behaalde resultaat in 2011 is een voorziening getroffen.

14 Overige bedrijfsopbrengsten
9/10 Langlopende- en kortlopende schulden

Hieronder zijn verantwoord:

Bij de eerste opname van langlopende schulden (financiële verplichtingen) worden deze

• Vergoedingen en verrichte diensten.

opgenomen tegen reële waarde verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transac-

• De aan derden doorberekende kosten voor administratie en beheer.

tiekosten. Na de eerste waardering worden de financiële verplichtingen gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden

Intercompany-transacties

in de winst-en-verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans

Resultaten uit transacties met en tussen groepsmaatschappijen worden volledig ge-

worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces. De gemiddelde rentevoet van de

ëlimineerd. Resultaten uit transacties met en tussen deelnemingen die tegen nettover-

langer dan een jaar uitstaande leningen bedraagt 4,40% (2010: 4,44%).

mogenswaarde gewaardeerd worden, worden proportioneel verantwoord. Resultaten uit
transacties met en tussen deelnemingen die tegen kostprijs worden gewaardeerd, worden
volledig verantwoord, tenzij zij in wezen niet zijn gerealiseerd.

Opbrengsten
Kosten

11 Huren
Betreft de te ontvangen netto huren, exclusief de vergoedingen voor leveringen en
diensten en onder aftrek van huurderving.

Algemeen
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grond

12 Vergoedingen

slagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Betreft van huurders (boven de netto huurprijs) en derden ontvangen vergoedingen voor

(Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het

de levering van goederen en diensten.

einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het

13 Verkoop onroerende goederen

opnemen van voorzieningen.

Dit betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de gemaakte direct toerekenbare verkoopkosten. Deze opbrengst wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt als

15 Afschrijvingen

alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s met

De afschrijving op de activa ten dienste van de exploitatie zijn gebaseerd op basis van
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de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire

23 Belastingen

methode op basis van de geschatte economische levensduur.

Vanaf 1 januari 2008 zijn woningcorporaties integraal belastingplichtig geworden voor
de heffing van de Vennoot-schapsbelasting. Corporaties zijn sindsdien verplicht over hun

16 Overige waardeveranderingen materiële vaste activa

integrale activiteiten vennootschapsbelasting te betalen. Een en ander is vastgelegd in

Hieronder zijn de onrendabele investeringen in onroerende zaken in ontwikkeling opgenomen.

een vaststellingsovereenkomst (VSO). In deze VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen
met betrekking tot de waardering van posten op de fiscale openingsbalans en de wijze

17 t/m 19 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

van resultaatneming.

Deze lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verlies-

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

rekening voor zover ze verschuldigd zijn aan de werknemers.

woorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk
niet aftrekbare kosten. Tevens wordt daarbij rekening gehouden met wijzigingen in latente

20 Lasten onderhoud

belastingvorderingen en -verplichtingen uit hoofde van wijzigingen in het belastingtarief,

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van onder-

een herbeoordeling van de realisatiemogelijkheid van latente belastingvorderingen of een

houd verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden

wijziging in de verwachte realisatie van een actief.

in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.

24 Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen
21 Overige bedrijfslasten

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het

De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

zakelijk en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de woningcorporatie toekomende
aandeel in het resultaat van deze deelnemingen.

22 Financiële baten en lasten
Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de winst- en verliesrekening verwerkt reke-

25 Mutatie actuele waarde materiële vaste activa

ning houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun

Dit betreft de mutatie in de bedrijfswaarde van de onroerende zaken in exploitatie als

bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk. Rentelasten worden toegerekend

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

aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom. (Dis)agio
en aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden toe-

Pensioenen

gerekend zodanig dat tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding

De (vroeg)pensioenen van de werknemers van de corporatie zijn ondergebracht bij Stich-

de effectieve rente in de winst- en verliesrekening wordt verwerkt en in de balans de

ting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). De betreffende pensioenrege-

amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten

ling kwalificeert als een toegezegdpensioenregeling aangezien de pensioenuitkeringen

laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden.

aan de deelnemers niet uitsluitend afhankelijk zijn van de betaalde premies en behaalde

9. Financieel verslag

Jaarverslag Maasvallei 2011

108

rendementen maar ook gekoppeld zijn aan de pensioengrondslagen/salarissen van de
deelnemers.
Het bedrijfstakpensioenfonds stelt overigens dat de pensioenregeling een toegezegde
bijdrageregeling betreft. De pensioenregeling is in de jaarrekening verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling omdat overeenkomstig RJ271.310 voldaan is aan de voorwaarden dat:
a) de corporatie is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en tezamen met andere
rechtspersonen dezelfde pensioen-regeling toepast en
b) de corporatie geen verplichting heeft tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere
toekomstige premies.
Dit betekent dat de verschuldigde premie-bijdragen rechtstreeks in de winst- en verliesrekening als pensioenlast worden verantwoord en dat de nog te betalen danwel terug te
ontvangen bijdragen worden opgenomen onder de kortlopende schulden respectievelijk
vorderingen.
De Nederlandsche Bank stelt een minimale dekkingsgraad van 105% en een buffervereiste
van 117%. In 2009 heeft SPW een herstelplan gepresenteerd met als doelstelling binnen
een herstelperiode van vijf jaar weer binnen het minimum niveau van 105% te zijn en binnen vijftien jaar weer op het vereiste niveau van 117%. Eind 2011 bedraagt de dekkingsgraad circa 101% (2010: 102%).
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Kasstroomoverzicht
(in e 1.000,-) 		
2011				
2010
Algemene grondslagen Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en
uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.			
Samenstelling geldmiddelen				
Saldo liquide middelen 1 januari
43.180
Netto kasstroom
39.727 Saldo liquide middelen 31 december
3.453
					
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Bedrijfsresultaat
2.406
Aanpassingen voor:					
• afschrijvingen
193
• overige waardeveranderingen
4.701
• mutatie voorzieningen
1.021
5.915
Veranderingen in vlottende middelen:
1.342 Kasstroom uit bedrijfoperaties
6.979
Ontvangen interest
Betaalde interest

1.265
6.957 -

Totaal kassstroom uit operationele activiteiten			

1.389
41.791
43.180

1.273
78
5.919
1.156 4.841
1.493
7.607
480
5.352 -

5.692 1.287 			

Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
Investering materiële vaste activa
33.736 -			
32.648Desinvestering materiële vaste activa
2.259
2.549
Overige investeringen in financiële vaste activa
305
71
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		
31.172 -			
					
Kasstroom uit financieringsactiviteiten					
Nieuw opgenomen leningen
78.500
Aflossing langlopende schulden
9.842 9.416 Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten			
9.842 -			
Mutatie geldmiddelen
39.727 9. Financieel verslag
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30.028 -

69.084
41.791
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Kengetallen geconsolideerd Maasvallei
		
Boekjaar		

2011

2010

2009		

2008		

2007

2006

		
Waarderingsgrondslag									
		
		
Aantal verhuureenheden								
		Woongelegenheden in eigendom
• zelfstandige woongelegenheden

3020

2918

2826

2810

2913

2940

522

431

431

438

454

456

16

18

18

18

19

16

290

204

169

143

143

147

16

11

16

16

		Totaal aantal verhuureenheden in eigendom		

3864

3582

3458		

3421		

3545

3575

		
Rekenverhuureenheden		

3386

3214

3116		

3095		

3211

3237

Woongelegenheden in beheer

13

144

157

187

144

144

Garages in beheer

45

51

34

34

34

34

0

0

0

0

0

0

3.922

3.777

3.649

3.642

3.723

3.753

263

318

318

318

605

605

4185

4095

3967

3960

4328

4358

22

27

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

14		

12		

			

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

Vestiging erfpachtrecht
		
Totaal aantal verhuureenheden in exploitatie
Technisch en administratief beheer
Totaal aantal eenheden
Aantal woongelegenheden in aanbouw

154

215 *

181 *

		* inclusief 30 verpleegeenheden.
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Kengetallen geconsolideerd Maasvallei (vervolg)
		
Boekjaar		

2011

2010

2009		

2008		

2007

2006

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

62.368

63.799

54.987

58.941

61.899

53.255

Huren

16.832

15.609

15.116

14.817

14.729

14.517

1.549

1.417

1.385

1.454

1.303

1.447

- 1.431

8.812

-3.954

2.958

8.645

14.726

Vergoedingen
Jaarresultaat

		
Algemeen								
Huurachterstand zittende huurders in % jaarhuur

0,78

0,66

0,63

0,72

0,83

0,98

Huurderving in % jaarhuur

0,87

0,89

0,93

0,58

0,77

0,64

18.419

19.851

17.646

19.044

19.277

16.451

ABR per verhuureenheid

		Renteresultaat uitgedrukt in een percentage van de 									
reserves, egalisatierekeningen

3,52

2,99

5,29

4,68

4,4

5,14

eigen vermogen (rentabiliteit eigen vermogen)

- 2,30

13,81

- 7,19

- 5,02

13,97

27,65

Gemiddelde netto huur per verhuureenheid

5.015

4.901

4.897

4.821

4.613

4.511

Totale personeelsbezetting op fulltime basis

43,1

42,8

38,2

35,9

32,7

36,3

3.165

3.304

2.704

2.176

2.041

1.989

Solvabiliteit ( EV/TV x 100)

27,9

27,4

35,0

40,7

41,9

37,7

Rentabiliteit totale vermogen

2,47

6,07

0,17

0,80

8,76

13,54

Liquiditeit (current ratio)

0,84

5,67

0,59

1,85

1,80

1,98

Betaalde rente in % van lang vreemd vermogen (RVV)

4,61

3,33

4,60

5,24

5,32

5,31

		Werkkapitaal (x ? 1.000 )

- 1.263

37.326

-3.232

3.915

2.898

4.674

		Interne financiering (x ? 1.000 )

65.828

25.560

60.342

57.414

60.616

49.004

		Jaarresultaat uitgedrukt in een percentage van het

		Salarissen en sociale lasten (x ? 1.000 )
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