JAARVERSLAG 2013

Foto voorkant:
familie Mooij kijkt uit
over het Duinpark
Woningstichting brengt sinds 2008 ook een Maatschappelijk Jaarverslag
uit. Het Maatschappelijk Jaarverslag verschijnt gelijktijdig met dit
Volkshuisvestelijk/Financieel Jaarverslag.
U vindt beide verslagen op onze website: www.wsdh.nl.
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Voorwoord

Robbert Waltmann, Algemeen Directeur
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Onze huurders zijn de pinautomaat van het kabinet
Eind 2013 werd duidelijk dat een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer het
kabinetsplan steunt om jaarlijks € 1,7 miljard bij de huurders weg te halen. Concreet
houdt dit voor Woningstichting in dat er jaarlijks een kleine € 7 miljoen extra aan
belasting betaald zal moeten worden. De huurder, helaas, is de pinautomaat van het
kabinet geworden!
Maar daar blijft het niet bij: Woningstichting moet ook enkele corporaties ondersteunen
die financieel door het ijs zijn gezakt. In 2013 kostte dit Woningstichting ongeveer € 2,3
miljoen en ook in 2014 wordt van ons een bijdrage verlangd van meer dan € 2 miljoen.
Woningstichting wil haar huurders niet volledig voor deze heffingen laten opdraaien. De
huidige crisis raakt hen al hard genoeg. We matigden daarom de extra huurverhoging
en doen dat ook in 2014. Dat betekent dat Woningstichting een deel van de heffingen
betaalt ten koste van met name investeringen in de binnenstad en Nieuw Den Helder.
De nieuwe kabinetplannen schrijven ook voor dat corporaties alleen nog maar mogen
investeren in huurwoningen. Maar Den Helder, waar de helft van alle woningen
huurwoningen zijn, kent een overschot aan huurwoningen. Woningstichting meent juist
te moeten investeren in een combinatie van huur- en koopwoningen, in samenhang
met maatschappelijk en commercieel vastgoed.
Bezoek minister Blok
Bij het bezoek van minister Blok, op 9 december jongstleden, bespraken wij deze situatie
uitvoerig met hem. Duidelijk is dat de minister, terecht, niet wil dat er risico’s gelopen
worden met volkshuisvestelijk vermogen. Maar hij ziet wel in dat de brede investeringen
van Woningstichting zeer noodzakelijk zijn. De (nieuwe) wet biedt echter de mogelijkheid
om de activiteiten van een corporatie juridisch te splitsen. Door een knip te maken
tussen de traditionele volkshuisvestelijke activiteiten enerzijds en maatschappelijke of
commerciële activiteiten anderzijds, houden wij, zij het met enige aanpassingen, de
mogelijkheid om te blijven doen wat we al jaren doen. In 2015 wil Woningstichting deze
juridische splitsing formaliseren.
Stadshart
Het woonklimaat is fantastisch: Heldernaren hebben dijk, duinen, strand en hoogstaande
voorzieningen als schouwburg, het nieuw zwembad en de Helderse Vallei binnen
handbereik! En ook de binnenstad bepaalt het imago van onze Marinestad. In de
strategische beleidsvisie 2011-2015 staat ons besluit om actief te investeren in de
binnenstad. Doel is de kwaliteit, levendigheid en gezelligheid in het centrum terug
te brengen. Na de Werviaan en enkele projecten aan de grachtengordel, realiseerde
Woningstichting in 2013 in de Beatrixtraat een project met nieuwe gevels: het pand

‘Diverzo’ is prachtig geworden! De Keizersbrug komt rond april 2014 uit de steigers en
tegenover het Kanonnenpleintje aan de Beatrixstraat verrijst een prachtig woongebouw
met twee winkels. In de Spoorstraat zijn de zeven schitterend gedetailleerde woningen
bijna ‘onder de pannen’. Eind 2013 startten wij de restauratie en uitbreiding van
School7, het nieuwe onderkomen van de bibliotheek. Ik denk niet dat iemand nog kan
beweren dat er in Den Helder niks gebeurt. Het is tijd om te stoppen met het eeuwige
gemopper op onze stad. We kunnen met recht trots zijn op wat we hebben en voor
elkaar krijgen. Met een stabiele koers en voldoende doortastendheid ondergaat de
Helderse binnenstad in vijf tot zeven jaar een complete metamorfose tot een stad waar
de volgende generaties graag willen wonen en toeristen graag vertoeven!
Nieuw Den Helder
Voor Nieuw Den Helder stond het afgelopen jaar in het teken van de voorbereiding van
een tweede grote herinrichting na het Duinpark. In goed overleg met de gemeente
stelden wij een ambitieus plan op om het gebied Eemstraat – Texelstroomlaan te laten
aansluiten op het Duinpark. Door uit beide woongebouwen aan de Marsdiepstraat de
middelste portiek er uit te ‘knippen’ ontstaat een doorbaak die de verbinding tussen
Duinpark en het nieuw in te richten gebied verstevigt. Overigens bouwen wij op dit
nieuw in te richten gebied niet gelijk nieuwe woningen. In afwachting van de behoefte
aan meer woningen, creëren we er samen met Landschap Noord-Holland begin
2014 de Falgatuinen. Graag complimenteer ik de gemeenteraad en het college met
voortvarendheid waarmee zij in het verslagjaar dit ingewikkelde dossier behandelden.
Kwalitatief goede woningen tegen een redelijke prijs
Woningstichting staat voor kwalitatief goede woningen voor een betaalbare prijs. We
zijn er dan ook trots op dat een Woningstichtingwoning ongeveer 62% kost van wat in
Nederland als maximaal redelijk geldt. Daarbij opgemerkt dat vrijwel al onze woningen
goed onderhouden en energiezuinig zijn. Om dit voor elkaar te krijgen investeren
we jaarlijks rond € 13 miljoen euro in onze woningen. Een mooi voorbeeld zijn de
250 woningen in de Schooten, die we voorzagen van nieuwe kozijnen, openslaande
tuindeuren en voor de huurders die dat wilden –zij vormden een meerderheid! –, een
mooie erker tegen een geringe huurverhoging.
Ook in 2014 onderhouden en renoveren wij weer woningen op dit hoge niveau:
rond de zomer starten we de upgrading van het Heiligharn. Dit complex van 237
appartementen krijgt behalve een energiezuinige verwarmingsinstallatie vergrote
balkons en een verhoogde onderdoorgang en daarmee een totaal vernieuwd uiterlijk.
Mijn verwachting is dat hierdoor het totale aanzien van de wijk De Schooten een
oppepper krijgt.
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De wijze waarop Woningstichting haar onderhoud heeft georganiseerd wordt door
onze bewoners goed gewaardeerd en is ook buiten Den Helder opgemerkt. Vanaf 2014
mag ons woningonderhoudbedrijf ook het dagelijks onderhoud uitvoeren voor een
collega-corporatie in Alkmaar.
Jongeren
Om Den Helder aantrekkelijker te maken voor jongeren bieden we sinds eind 2013 in een
aantal complexen een jongerencontract. Met zo’n contract krijgen jongeren korting op
hun huur. Daarnaast komt in 2014 in samenwerking met het Regionaal opleidingscentrum
(ROC) Kop van Noord-Holland een flink aantal studentenkamers beschikbaar. Zo kunnen
jongeren veel makkelijker hun wooncarrière in Den Helder starten.
Samenwerking en stabiele koers
Woningstichting werkt, vaak al vele jaren, samen met partners uit onderwijs, zorg en
welzijn, met de gemeente en met Zeestad. Ik ben blij te kunnen melden dat waar er in
het verleden nog wel eens sprake was van forse spanningen tussen de gemeente en
Woningstichting, er goed en constructief samengewerkt wordt.
Het Uitwerkingsplan Stadshart verwoordt helder de visie op de binnenstad en vormt
daarmee de leidraad voor onze investeringen. Dat de gemeente ook daadwerkelijk
het Uitwerkingsplan wil realiseren toont zij met haar investeringen in onder meer het
stadspark, de nieuwe stadsschouwburg, de herinrichting van de Beatrixstraat en in de
nabije toekomst het nieuwe stadhuis. Met deze stabiele koers is het voor Woningstichting
en ook voor anderen verantwoord om in onze stad te blijven investeren.
In maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen….het spreekt voor zich dat
Woningstichting de huidige ingezette koers graag wil doorzetten.
Namens de directie
Robbert Waltmann
Algemeen Directeur
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1

algemene gegevens
Conform de beschikking voorschriften beredeneerd verslag van de werkzaamheden,
alsmede inrichting administratie toegelaten instelling 1977 biedt het bestuur van
Woningstichting Den Helder hierbij de verslaglegging aan over het jaar 2013.
Naam van de instelling:
Oprichtingsdatum:
Gemeente waar de instelling haar woonplaats heeft:
Adres:
Datum en nummer van het koninklijk besluit, waarbij de instelling is toegelaten:
Datum en nummer inschrijving bij Kamer van Koophandel:
In de stichting zijn destijds opgegaan:

Woningstichting Den Helder
26 oktober 1922
Den Helder
Middenweg 159
Nr. 49 d.d. 27 augustus 1910
Nr. 37030636 d.d. 28 maart 1961
De Vereniging voor Volkshuisvesting ‘Helder’
(opgericht 13 juli 1910)
De Marine Woningbouwvereniging ‘Algemeen Belang’
(opgericht 4 november 1910)
De R.K. Woningbouwvereniging ‘Verbeteren zij ons streven’
(opgericht 31 juli 1919)
De Woningbouwvereniging ‘Licht en lucht’
(opgericht 7 oktober 1910)
Woningstichting Den Helder heeft een aantal dochterondernemingen en deelnemingen.
In hoofdstuk 2 van dit verslag, de Holding Woningstichting Den Helder, is een overzicht
daarvan opgenomen.
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2

holding woningstichting den helder
De nevenactiviteiten van Woningstichting zijn altijd verricht vanuit daarvoor afzonderlijk opgerichte rechtspersonen. Een schematisch overzicht van de structuur is hieronder vermeld.
De plaats waar onze nevenactiviteiten binnen onze holding zijn ondergebracht, sluit aan op de nieuwste ontwikkeling.
De directie van Woningstichting vormt ook de directie van de verbindingen, terwijl de Raad van Commissarissen ook het toezicht uitoefent op deze verbindingen.

> Groep Concernbeheer

>

> Groep Woondiensten

>

> Groep Vastgoedbeheer

>

> Groep Vastgoedontwikkeling

>
>

Alkmaar

>
>
>
>
		 >
		 >
Toelichting op de onderdelen van deze structuur
1 Woningstichting Den Helder voert de taken uit die bij haar berusten conform
de taakvelden behorend bij haar status als Toegelaten Instelling Volkshuisvesting.
De directie van Woningstichting wordt gevormd door R.P. Waltmann (algemeen
directeur) en P.F. Kramer (financieel directeur).
De bedrijfsleiders zijn R. van der Linden Vooren, A. op ’t Ende, H. Everhardus en
J. Bakker.
2 Helder Vastgoed B.V. is de houdstermaatschappij van de dochtermaatschappijen,
voert daarover de directie en functioneert als financier voor de dochtermaatschappijen. De aandelen van deze bv zijn in eigendom van Woningstichting Den Helder, die
ook de directie voert. Deze bv is opgericht d.d. 30 december 2002.
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3 Helder Vastgoed Woondiensten B.V. voert allerlei werkzaamheden uit op het
terrein van de volkshuisvesting waaronder mede begrepen wordt het beheer van
woningen en gebouwen van derden.
Deze bv is opgericht d.d. 30 december 2002.
Adjunct-directeur van deze bv is H. J. Everhardus.
4 Helder Vastgoed Onderhoud B.V. verzorgt onderhoudswerkzaamheden aan
woningen en gebouwen van derden (inclusief kopers van huurwoningen), o.a. door
middel van onderhoudsabonnementen. Deze bv is opgericht d.d. 30 december 2002.
Adjunct-directeur van deze bv is M. de Winter.
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9 Aannemingsbedrijf J.J. Dozy B.V. BV is op 1 oktober 2012 gesplitst. Aannemingsbedrijf J.J. Dozy B.V. wordt vanaf dat moment Dozy Holding B.V. genoemd. Deze holding
is voor 100% aandeelhouder van respectievelijk Dozy Ontwikkeling B.V. dat projectontwik-keling uitvoert en Aannemingsbedrijf Dozy B.V., dat algemene burgerlijke en
utiliteitsbouw doet. Directeur van deze bv is G. Seegers. Na de splitsing van Dozy vormt
de Raad van Commissarissen van Woningstichting Den Helder ook de Raad van Commissarissen van Helder Vastgoed B.V. en daarmee indirect ook die van de verschillende
Dozy B.V.’s.
10 Helder Vastgoedbeheer B.V. (voorheen Delatron Nederland Holding B.V.) betreft een
onroerend goed bv waarin een aantal panden in de binnenstad dat was aangekocht in
het kader van de herstructurering van de binnenstad van Den Helder was opgenomen.
Deze activiteiten zijn per 1 oktober 2012 overgenomen door Woningstichting Den Helder.
De aankoop van deze bv dateert van 31 december 2001.
Adjunct-directeur van deze bv is H. van der Veen.

5 Helder Vastgoed Alkmaar B.V. verzorgt onderhoudswerkzaamheden aan woningen
en gebouwen van derden, in eerste instantie het vastgoed van Woonwaard Kennemerland in Alkmaar en omgeving.
Deze bv is opgericht d.d. 1 oktober 2013.
Adjunct-directeur van deze bv is M. de Winter.
6 Helder Vastgoed Schilderwerken B.V. verzorgt schilderwerken, glaswerken en
gevelonderhoud aan woningen en gebouwen die eigendom zijn van particulieren
(kopers huurwoningen), instellingen en verenigingen van eigenaars.
Deze bv is opgericht d.d. 30 december 2002.
Adjunct-directeur van deze bv is P. Wiering.
7 Helder Vastgoed Bouwadvies B.V. geeft adviezen en verricht voorbereidingswerkzaamheden in opdracht van particuliere eigenaren (kopers huurwoningen), collega
woningcorporaties, instellingen en verenigingen van eigenaars.
Deze bv is opgericht d.d. 30 december 2002.
Adjunct-directeur van deze bv is A. op ’t Ende..
8 Helder Vastgoed Projectontwikkeling B.V. is opgericht d.d. 10 oktober 1995 en
voerde projectontwikkelingsactiviteiten uit o.a. binnen herstructureringsgebieden.
Vanaf 1 oktober 2012 zijn deze activiteiten overgenomen door Woningstichting
Den Helder B.V.
Adjunct-directeur van deze bv is R. van der Linden Vooren.

In verband met de Europese Richtlijnen moet er een scherper onderscheid
gemaakt worden tussen DAEB en Niet-DAEB activiteiten. DAEB staat voor Diensten
van Administratief en Economisch belang. Woningstichting heeft tot oktober
2012 alle projectontwikkelingsactiviteiten uit laten voeren door Helder Vastgoed
Projectontwikkeling B.V. (voorheen Westerwaard Wonen B.V). Niet-DAEB onroerend goed
was grotendeels ondergebracht bij Helder Vastgoedbeheer B.V. (voorheen Delatron
Holding B.V.). Naar aanleiding van de Herzieningswet Woningwet zijn vanaf 1 oktober
2012 de ontwikkelingsactiviteiten en het Niet-DAEB onroerend goed weer ondergebracht
bij Woningstichting, waar wel een administratieve scheiding tussen DAEB en Niet-DAEB
wordt aangehouden. Deze overheveling is met name gebeurd omdat de financiering van
Niet-DAEB activiteiten gemakkelijker is wanneer deze via Woningstichting loopt.
De activiteiten van Helder Vastgoed Projectontwikkeling B.V. en Helder Vastgoedbeheer
B.V. zijn op 1 oktober 2012 overgenomen door Woningstichting Den Helder. Tegelijkertijd
zijn de meeste activa en passiva van deze beide bv’s overgenomen door Woningstichting.
Op 1 oktober 2013 is Helder Vastgoed Alkmaar B.V. opgericht. Vanaf 1 januari 2014
voert deze bv het dagelijks onderhoud uit voor corporatie Woonwaard Kennemerland.
De overige bv‘s zijn in het verslagjaar verder gegaan met het uitbouwen van activiteiten.
Alle bv’s hadden een positief operationeel resultaat. Helder Vastgoed B.V. had een
geconsolideerde winst, na aftrek van rentelasten en belastingen, van € 509.000.
Deze winst wordt enkel uitgekeerd aan Woningstichting Den Helder en komt dus geheel
ten goede aan de volkshuisvesting. In hoofdstukken 5 en 7 van dit jaarverslag wordt een
nadere toelichting op de resultaten gegeven. Verder verwijzen we naar de jaarverslagen
van de verschillende bv’s.
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Raad van commisSarissen
3.1

PERSONALIA

Het bestuur van Woningstichting Den Helder bestond op 31 december 2013 uit
drs. R.P. Waltmann, directeurbestuurder, 44 jaar, werkzaam bij de Woningstichting sinds
1 januari 2011 als directeur en sinds 1 september 2011 directeurbestuurder. De heer
Waltmann vervult geen nevenfuncties. Hij is voor onbepaalde tijd benoemd.
De Raad van Commissarissen van Woningstichting Den Helder was per 31 december
2013 als volgt samengesteld:
• de heer. mr. M.C. van der Jagt, voorzitter, 65 jaar, in functie vanaf 2005, herkozen in
2009, afgetreden op 31 december 2013. Relevante (neven-)functie was tot 2012 die
van directeur Bedrijfsvoering van de Rechtbank te Alkmaar. Hij was benoemd als
onafhankelijk commissaris. Met zijn juridische achtergrond betrof zijn voornaamste
deskundigheidsgebied alle juridische zaken. Van 1 januari 2011 tot 31 december 2013
was de heer Van der Jagt voorzitter van de RvC;
• mevrouw A.J. Verhoog-Bokma, lid, 68 jaar, in functie vanaf 2000, herkozen in 2009,
afgetreden op 31 december 2013. Zij was lid op voordacht van de ondernemingsraad.
Relevante (neven-)functies: organisatieadviseur, voorzitter klachtencommissie
Gemeente Castricum. Met haar bestuurlijke achtergrond lagen haar voornaamste
deskundigheidsgebieden binnen zorg en wonen evenals bij politieke processen;
• mevrouw M.D. van Luijk, vicevoorzitter, 49 jaar, in functie vanaf 2009, herbenoemd eind
2012, uiterlijk aftredend in 2016. Zij is lid op voordracht van de ondernemingsraad.
Relevante (neven-)functie is die van directeur van DHTC (Den Helder Training Centre
BV). Zij onderscheidt zich door kennis van bedrijfsvoering en opleidingen. Gezien
de vele actuele ontwikkelingen die Woningstichting Den Helder op deze terreinen
meemaakt, dienen deze twee gebieden stevig in de Raad verankerd te worden. Met
ingang van 1 januari 2012 is mevrouw van Luijk vicevoorzitter van de RvC;
• mevrouw drs. A. van Langen-Visbeek, lid, 45 jaar, in functie sinds 2011, herkiesbaar in
2015, uiterlijk aftredend in 2018. Lid op voordracht van de Stichting Huurdersbelang.
Relevante (neven-)functies zijn: directeur Regionale Stichting WonenPlus NoordHolland Midden, lid RvT Odion alsmede voorzitter van de VVD-fractie in de
gemeenteraad van Medemblik. Met haar bestuurlijke achtergrond is haar voornaamste
deskundigheidsgebied politieke processen, wonen, welzijn en zorg. Met ingang van 1
januari 2014 is mevrouw Van Langen voorzitter van de RvC.
• de heer drs. N.L.T.J. Hufner MBA RBA, lid, 54 jaar, in functie sinds 2011, herkiesbaar in
2015, uiterlijk aftredend in 2018. Hij is benoemd als onafhankelijk commissaris. De
heer Hufner is Senior Consultant & Treasurer bij Thésor Groep BV Met zijn financiële
achtergrond is zijn voornaamste deskundigheidsgebied financiën.
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• de heer P.A.G. Conijn, lid, 56 jaar, in functie sinds 2012, lid op voordracht van de
Stichting Huurdersbelang. Herkiesbaar in 2016, uiterlijk aftredend in 2019. Relevante
(neven-)functies: directeur/vennoot van Prommenz vof alsmede DGA van DevCon
projectontwikkeling BV Met zijn bedrijfseconomische en technische achtergrond zijn
de voornaamste deskundigheidsgebieden projectontwikkeling en bedrijfsvoering.
Vanaf 1 januari 2014 zijn twee nieuwe leden van de RvC benoemd:
• de heer F.T.S. van der Laan, lid, 61 jaar, in functie sinds 2014, herkiesbaar in 2018, uiterlijk
aftredend in 2021. Lid op voordracht van de ondernemingsraad. De heer Van der Laan
was wethouder in Anna Paulowna en daarvoor onder meer Commandant Maritieme
Middelen Den Helder. Met zijn achtergrond als wethouder is zijn voornaamste
deskundigheidsgebied ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
• de heer M.H. Vermeulen, lid, 64 jaar, in functie sinds 2014. Hij is benoemd als
onafhankelijk commissaris. Herkiesbaar in 2018, uiterlijk aftredend in 2021. Relevante
functie is gebiedsmanager bij de gemeente Haarlemmermeer. Daarvoor was de
heer Vermeulen directeur van verschillende diensten in de gemeente Den Helder.
Met zijn bedrijfseconomische en technische achtergrond zijn de voornaamste
deskundigheidsgebieden projectontwikkeling en bedrijfsvoering.

3.2

WERKWIJZE

De Raad van Commissarissen (de Raad) heeft gedurende het verslagjaar acht maal
overleg gevoerd met de directie en is twee maal zonder de directie bijeengekomen.
Twee maal was de externe accountant aanwezig bij deze vergadering, dat betrof de
vergadering waarin de jaarrekening werd vastgesteld en de vergadering waarbij de
managementletter alsmede de algemene ontwikkelingen binnen de corporatiewereld
werden besproken. Mede omdat de Raad de medewerkers van Woningstichting
wil leren kennen, werd het onderwerp uitvoering klachtenonderhoud Woonwaard
besproken in aanwezigheid van de adjunct-directeur Helder Vastgoed Onderhoud
B.V. en de bedrijfsleider Vastgoedbeheer. De secretaris bestuur was aanwezig bij de
vergadering over krimp en splitsing en de risicoanalyse werd behandeld samen met
projectcontroller. In het verslagjaar heeft de voltallige Raad éénmaal gesproken met
de ondernemingsraad en eenmaal met het bestuur van de Stichting Huurdersbelang.
Daarnaast zijn delegaties van de Raad aanwezig geweest bij een bijeenkomst van
de wijkcommissies met directie. De volledige raad heeft samen met de directie
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een bespreking gehad met het voltallige college van B&W van Den Helder over de
ontwikkelingen in deze stad. Tevens is er een bijeenkomst geweest met de directeur van
VTW (Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties) over de informatieverstrekking
aan Raden van Toezicht van corporaties alsmede actuele ontwikkelingen.
Alle tijdens het overleg met de directie door de Raad genomen besluiten worden
vastgelegd in een besluitenregister. Binnen de Raad zijn overigens geen commissies
die de besluitvorming voorbereiden; alle vergaderingen zijn plenair. Na advies van de
accountant en onderling beraad is besloten om geen auditcommissie in te stellen, die
zich specifiek zou gaan richten op financieel-economische onderwerpen. Reden is dat
binnen de plenaire vergadering op basis van expertise van enkele van de leden deze
onderwerpen voldoende diepgaand besproken kunnen worden. Om dezelfde reden
fungeert de gehele raad als renumeratiecommissie.
In haar toezichthoudende functie werd de Raad bijgestaan door heldere, van de directie
afkomstige managementrapportages. Daarnaast werden onderwerpen besproken aan
de hand van beleidsnotities.
De Raad heeft gedurende het verslagjaar beoogd een kritisch klankbord te zijn voor
het bestuur. Zij heeft daarbij gebruik gemaakt van de eigen contacten van de leden van
de Raad met de gemeenschap in de Kop van Noord-Holland. De Raad beijvert zich er
voor om de maatschappelijke functie van Woningstichting Den Helder duidelijk naar
die gemeenschap kenbaar te maken, zonder overspannen verwachtingen te wekken.
De Raad hecht grote waarde aan een goede relatie met de gemeente Den Helder en
andere gemeenten in de regio en ondersteunt het bestuur daarin zoveel mogelijk.
Samen met de directie heeft de Raad regelmatig contact met de meest betrokken
bestuurders van de gemeente Den Helder.
De Raad heeft samen met de directie enkele nieuwbouw en herstructureringsprojecten
in Twente bezocht, waarbij contact is geweest met en uitleg is gekregen van deskundigen,
waaronder de directeur van een Enschedese woningcorporatie alsmede medewerkers
van de gemeente Enschede. Speciale aandacht was er voor de herstructurering van het
stadscentrum en de herinrichting van de wijk Enschedese Roombeek. Ook heeft de RvC
met de directie een fietstocht gemaakt langs de nieuwbouwprojecten in het stadshart
van Den Helder. Alle leden van de raad zijn lid van de VTW (Vereniging Toezichthouders
in Woningcorporaties) en nemen ook deel aan activiteiten van deze vereniging.

3.3

BESPROKEN ONDERWERPEN TIJDENS DE
VERGADERINGEN VAN DE RAAD

De agenda van de raadsvergaderingen kent een vaste opbouw, met punten die ter
informatie, bespreking of besluitvorming worden voorgelegd. Voor Helder Vastgoed
BV wordt minimaal tweemaal per jaar een aparte vergadering belegd. Grote waarde
hecht de Raad aan open discussies met de directie over de verschillende onderwerpen.
Alhoewel uiteindelijk de Raad en directie dezelfde keuzes maakten, werd het afgelopen
jaar wederom intensief gesproken over de mogelijke splitsing van Woningstichting
en welke activiteiten qua projectontwikkeling en verbindingen gehandhaafd zouden
moeten blijven, met daarbij speciale aandacht voor aannemingsbedrijf Dozy. Ook
eventuele activiteiten van Woningstichting en haar verbindingen buiten de gemeente
Den Helder waren veelvuldig onderwerp van discussie. In het afgelopen jaar werd
onder meer het volgende besproken.

3.3.1

REGELGEVING

Aan de orde kwamen onder meer de navolgende onderwerpen:
• de extra saneringssteun via CFV (“Vestiaheffing”) waarmee de financiële bijdrage
van Woningstichting aan het Vestiadebacle wordt geïnd. De Raad vreest dat deze
heffing verder zal kunnen stijgen nu de sector door onder meer de verhuurderheffing
financieel onder druk staat.
• gevolgen Woonakkoord. De Raad maakt zich grote zorgen over onder meer de hoge
verhuurderheffing, die in Den Helder niet kan worden terugverdiend, mede omdat in
deze krimpgemeente de huren slechts beperkt verhoogd kunnen worden. Door deze
heffing heeft Woningstichting de investeringen in nieuwbouwprojecten drastisch
moeten terugbrengen. De gevolgen van huurverhogingen voor veel huurders met een
huishoudinkomen net boven modaal, worden door het kabinet helaas onderbelicht.
Het regeerakkoord heeft ook grote gevolgen voor Woningstichting omdat daarin de
activiteiten van woningcorporaties worden beperkt tot de kerntaken op het gebied
van sociale huisvesting. Woningstichting is op een breed gebied actief in Den Helder,
omdat commerciële projectontwikkelaars deze stad grotendeels mijden wegens de
excentrische ligging en de problematische bestuurscultuur. Wanneer Woningstichting
zich moet beperken tot de kerntaken worden veel ontwikkelingen in Den Helder niet
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Raad van Commissarissen

langer opgepakt en daar maakt de Raad zich grote zorgen over. De Raad ondersteunt dan
ook het voornemen van de directie om door middel van een splitsing in de activiteiten
van Woningstichting in een sociaal deel en een commercieel-maatschappelijk deel,
zoveel mogelijk investeringscapaciteit voor Den Helder te behouden.
• het eventuele verplicht invoeren van de waardering tegen marktwaarde. De Raad was
vorig jaar akkoord gegaan met de keuze van de directie om het volkshuisvestelijke
vastgoed te blijven zien als een bedrijfsmiddel in plaats van als belegging en dus de
waardering van de activa tegen historische kostprijs te behouden. De Raad vreest dat
waardering tegen marktwaarde een verkeerd beeld van de rijkdom van corporaties
gaat geven.
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• het Huishoudelijk Reglement is geactualiseerd. Omdat de herziening van de
Woningwet en eventuele splitsing van Woningstichting tot verdere aanpassingen kan
leiden, waren deze aanpassingen voornamelijk redactioneel van aard.
• het nieuwe door de overheid vastgestelde beloningsbeleid voor bestuurders, directie
en toezichthouders van corporaties. De Raad kan akkoord gaan met de laatste versie,
doch ziet risico’s wanneer bij een aantrekkende economie de beloningen onvoldoende
concurrerend blijken te zijn.
• in april 2013 gaf de heer Kerssies, voorzitter van de Vereniging van Toezichthouders
Woningcorporaties (VTW), een presentatie over de informatievoorziening van het
bestuur aan de Raad.
•in 2013 is gestart met een selectieprocedure voor een nieuwe accountant.
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De Raad maakt zich grote zorgen over de consequenties van het woonakkoord en de vele
heffingen, met name voor de toekomstige investeringscapaciteit van Woningstichting
in Den Helder. De Raad ondersteunt dan ook eventuele juridische procedures vanuit de
corporatiewereld tegen de verschillende heffingen. Tevens ziet de Raad mogelijkheden
in het splitsen van Woningstichting Den Helder in een sociaal en een commercieelmaatschappelijk deel opdat op deze wijze het brede scala van activiteiten van
Woningstichting behouden kan blijven. Dit betreft zowel projectontwikkeling als haar
verbindingen. Daarbij dient de financierbaarheid van de activiteiten goed geregeld te
zijn, waarbij rekening wordt gehouden met geborgde en ongeborgde financiering.
Er mogen geen onomkeerbare investeringsbeslissingen worden gedaan zonder een
gegarandeerde financiële dekking. De belangen van onze huurders zijn immers steeds
uitgangspunt.

• samenwerking met Zeestad. De Raad is verheugd dat met Zeestad een raamovereenkomst
is afgesloten waarin onder meer de verdere ontwikkeling van de beide winkelhalters is
geregeld alsmede het opknappen van de bijbehorende openbare ruimte.
• voortgang overige projecten, waaronder de Multifunctionele Accommodatie (MFA) Den
Oever, MFC Julianadorp, de brede school in Wieringerwaard (in 2013 opgeleverd) en
complex Lyceumhof (ook in 2013 opgeleverd).
• nieuwe projecten zoals de herbouw van de Zusterflat aan het Julianaplein, herbouw sociale
huurwoningen in de Tuinstraat en de bouw van 5 woningen op de voormalige locatie
Melkfabriek. Buiten Den Helder worden overigens enkel kleinschalige projecten opgestart.
• de aankopen en verkopen van onroerend goed met een waarde boven de € 250.000
• strategie inzake grondposities, met name die in Julianadorp-Oost.
• de Raad is verheugd dat er in principe een externe investeerder is gevonden ten behoeve van het door aannemingsbedrijf Dozy te bouwen kantoor/laboratorium van Imares.

3.3.2

3.3.3

PROJECTEN

Tijdens iedere vergadering van de Raad met de directie worden de belangrijkste
ontwikkelingen rond de lopende projecten besproken. Significante afwijkingen in planning
of financiën werden toegelicht. Aan de orde kwamen onder meer:
• herstructurering Nieuw Den Helder. De Raad staat een integrale verdere aanpak van het
gehele gebied voor, waaronder de Falgabuurt en Zuiderzeebuurt. Daarbij is veel aandacht
nodig voor een goede sociaal-maatschappelijke aanpak. De Raad is akkoord gegaan met
de overname van het bezit van woningcorporatie Mooiland Vitalis in deze wijk opdat de
herontwikkeling niet stagneert.
• de herstructurering van het stadshart en de rol van Woningstichting Den Helder daarin.
De Raad heeft vertrouwen in de samenwerking met Zeestad CV/BV en de commerciële
projectontwikkelaar Proper-Stok in de Maritieme Stad. Woningstichting zal blijven investeren
in deelprojecten in het stadshart. Daarom is de Raad verheugd dat Woningstichting
voortgang maakt met een aantal gezichtsbepalende projecten in het stadshart, waaronder
de nieuwbouw van 11 appartementen Keizersbrug, de bouw van 7 woningen aan
Spoorstraat, alsmede nieuwbouw aan de Kop van de Beatrixstraat en de vestiging van
een nieuwe bibliotheek in School 7. Dat laatste in combinatie met het verbouwen van
het oude bibliotheekgebouw aan het Bernardplein. Tevens investeert Woningstichting in
kleinere verbeterprojecten in de binnenstad, ondermeer het ombouwen van het oude
pand van Vögele en het verbeteren van de noordkant Beatrixstraat. Nieuwe projecten in
het stadshart worden overigens alleen gestart wanneer naast Woningstichting en Zeestad
ook de gemeente zich volledig committeert.

RELATIE MET DE GEMEENTE DEN HELDER

Zonder een goede samenwerking met de gemeente Den Helder kunnen de activiteiten
van Woningstichting niet tot een optimaal resultaat leiden. Daarom wordt alles in het werk
gesteld om de goede relatie met de gemeente in stand te houden, en waar mogelijk te
verbeteren
• de Raad acht prestatieafspraken een belangrijk middel om het maatschappelijk presteren
van zowel de corporatie als de gemeente te verankeren. De nieuwe prestatieafspraken
van gemeente Den Helder en Woningstichting zijn in 2012 door de Raad goedgekeurd
en zijn in 2013 voor het eerst geëvalueerd. Deze (positieve) evaluatie is besproken in een
bijeenkomst van de gehele Raad en directie met het voltallige college van B&W van Den
Helder.
• de Raad had in 2008 besloten dat pas met een project kan worden begonnen indien
alle partijen, inclusief gemeente, zich juridisch en financieel aan een uitgangspositie
hebben verbonden. Dat geldt ook voor de rol van Woningstichting met betrekking tot
maatschappelijk vastgoed. De Raad heeft geconstateerd dat dit uitgangspunt door de
directie ook daadwerkelijk gehanteerd wordt. Daarnaast vindt de Raad dat projecten alleen
mogen worden gebouwd wanneer alle benodigde vergunningen definitief zijn geworden,
tenzij eventuele subsidies of andere inkomsten daardoor in gevaar komen.
• de afspraken uit 2012 van Woningstichting met de gemeente Den Helder, waarin de
ontwikkelingen inzake Julianadorp Oost, Nieuw Den Helder en stadshart zijn vastgelegd,
alsmede de overdracht van divers onroerend goed, waaronder het oude stadhuis, legt
volgens de Raad de kaders voor de toekomst nog steeds goed vast.
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Gelet op de vele raakvlakken tussen gemeente en corporatie heeft de Raad aangegeven
de relatie tussen Woningstichting en gemeente van grote waarde te achten. De Raad
constateert dat op bestuurlijk niveau de contacten goed zijn, en is verheugd dat zowel
Woningstichting als gemeente op één lijn zitten om de gevolgen van het voor Den Helder
zeer nadelige woonakkoord te beperken. Dit mede omdat Den Helder als krimpgemeente
maximale (financiële) ondersteuning van rijk en provincie verdient. De Raad is soms wel
bezorgd over de bestuurscultuur in de stad.
De provincie streeft ernaar om de regionale bouwproductie in Regionale Actie Programma’s
(RAP’s) vast te leggen. Het uitgangspunt van Woningstichting is om te slopen voor de krimp
uit, waarbij de Raad benadrukt dat door de sloop vrijgekomen ruimte voor nieuwbouw in
eerste instantie door Woningstichting in de gemeente Den Helder moet worden opgevuld.

3.3.4

WERKGEVERSROL JEGENS BESTUURDER

De werkgeversrol van de Raad, zowel richting het bestuur als de Raad zelf, werd in 2013
onder meer ingevuld door de navolgende activiteiten te ondernemen:
• beoordeling van het functioneren van het bestuur.
• de benoeming van de heren Van der Laan en Vermeulen in de Raad.
• beoordeling van het functioneren van de individuele leden van de Raad van
Commissarissen en van de Raad als geheel.
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3.3.5

FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING

Een van de belangrijkste taken van de Raad betreft het houden van toezicht op de
financiële positie en de bedrijfsvoering van Woningstichting. Daarbij werd in 2013 onder
meer aandacht besteed aan:
• de investeringsbegroting 2014 en exploitatiebegroting 2014. Deze zijn beide door de
Raad goedgekeurd. Voor wat betreft de investeringsbegroting ziet de Raad in dat ten
gevolge van de “Vestiaheffing” en de “verhuurderheffing”, in combinatie met de financiële
en economische crisis, Woningstichting bij het aangaan van nieuwe verplichtingen
steeds de actuele stand van zaken moet beoordelen, gebaseerd op de meest actuele
prognoses.
• de financiële meerjarenplanning 2014-2018. Deze is besproken.
• door beleidswijzigingen werd op instigatie van CFV en WSW de begroting 2013 en de
meerjarenplanning 2013-2017 aangepast. De Raad keurde de aangepaste begrotingen
goed.
• het volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening 2012, zowel van de TI als al haar
verbindingen. Deze zijn door de Raad goedgekeurd. De Raad heeft het bestuur
gedechargeerd voor het in het jaar 2012 gevoerde beleid.
• kwartaalrapportages over 2013, inclusief resultaten verbindingen, liquiditeitsbegrotingen
en aangepaste investeringsbegrotingen. Tussentijdse aanpassing van begrotingen zijn
door de Raad goedgekeurd.
• tweemaal een analyse betreffende risicomanagement, opgesteld door de
projectcontroller. De Raad hecht grote waarde aan risicomanagement, doch waarschuwt
wel dat te veel landelijke formele regelgeving het zicht op het grotere geheel kan doen
verliezen.
• bedrijfstakinformatie, prestatieoordeel van het ministerie en de individuele positionering
van Woningstichting Den Helder. Significante afwijkingen met landelijke cijfers en
trends zijn besproken. De Raad is verheugd over het A1-oordeel alsmede het positieve
solvabiliteitsoordeel van de toezichthouder.
• de verbindingen. De Raad functioneert tevens als Raad van Commissarissen van de
holding Helder Vastgoed B.V. en kan daarom ook toezicht uitoefenen op de verschillende
verbindingen en doet dit via onder meer de kwartaalrapportages en de jaarverslagen.
Tevens zijn alle verbindingen beoordeeld aan de hand van het toetsingskader
verbindingen.
• de aandelen van Helder Vastgoed Beheer B.V. zijn in 2013 overgeheveld van Helder
Vastgoed Projectontwikkeling B.V. naar Helder Vastgoed B.V.
• de Raad is akkoord gegaan met de oprichting van Helder Vastgoed Alkmaar B.V. die
met ingang van 1 januari 2014 het dagelijks onderhoud van Woonwaard in Alkmaar
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en omgeving uitvoert. Deze overname is inclusief een twintigtal medewerkers van
Woonwaard, met name vaklieden.
• de positie van aannemingsbedrijf Dozy B.V. binnen de holding. Na invoering van de
nieuwe statuten in 2012 oefent de RvC van Woningstichting via Helder Vastgoed B.V. het
toezicht uit, op dezelfde wijze als bij de andere verbindingen. Dozy B.V. is overigens in 2012,
teneinde de risico’s te beperken, gesplitst in een holding en twee werkmaatschappijen
t.b.v. aannemerij en projectontwikkeling.
• managementletter van externe accountant, inclusief oordeel over administratieve
organisatie en interne controle.
• resultaten van accountantsonderzoek bij Dozy.
• samenwerking tussen afdelingen van Woningstichting en de verbindingen.
• stand van zaken diverse automatiseringsprojecten, waarbij speciale aandacht was voor de
te lang voortdurende problemen bij de invoering van het nieuwe automatiseringssysteem
bij Woningstichting, waardoor dit project nog steeds niet afgerond is.
• energiebeleid. Door de Raad is gesproken over de mogelijkheden om energiebesparende
investeringen deels aan huurders door te belasten opdat duurzaamheid van het bezit van
Woningstichting nog verder bevorderd kan worden. De Raad heeft daarbij de voorkeur
dat daarbij een externe partij wordt ingeschakeld.
• het vernieuwen van het lidmaatschap van brancheorganisatie Aedes

3.4

INHOUDELIJK TOEZICHT

De Raad van Commissarissen (de Raad) heeft gedurende het verslagjaar toezicht gehouden
op de uitvoering van het door de Raad vastgestelde beleid door het bestuur. Dit beleid is
vastgelegd in de strategische beleidsvisie “Woningstichting, met ziel en zakelijkheid in Den
Helder”.
Deze beleidsvisie is in 2011 opgesteld en geldt tot en met 2015. De Raad is nauw betrokken
geweest bij het tot stand komen van deze beleidsvisie. Op deze wijze kon de Raad toezicht
houden op de strategieontwikkeling van Woningstichting Den Helder.
De Raad vindt net als het bestuur dat het voorgenomen beleid van Woningstichting aansluit
met de in het BBSH genoemde prestatievelden evenals de Aedescode. Tevens sluit het
beleid aan bij de volkshuisvestingstaak zoals genoemd in herziening van de Woningwet.
De beleidsvisie vormt het toezichtskader waaraan de voorstellen en beslissingen van het
bestuur worden getoetst en vormt de basis voor in de jaarlijkse begroting op te nemen
afspraken.

Rozenhout in de Spoorstraat
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In de honorering van het bestuur is geen prestatiebeloning opgenomen. Het bestuur
wordt dan ook niet beloond naar mate de (prestatie-) afspraken gerealiseerd worden.
Wel wordt de voortgang van de afspraken getoetst via een soort Balance Score Card, de
zogenaamde stoplichten rapportage, waar naast financiële gegevens ook productie en
andere gegevens opgenomen staan. De Raad volgt expliciet de ontwikkelingen in de
externe omgeving en de gevolgen daarvan voor de gemaakte prestatieafspraken.
Via de begroting, de meerjarenplanning, de regelmatig aangepaste investeringsbegroting,
de risicoanalyses en de kwartaalrapportages (incl. liquiditeitsbegroting) houdt de
Raad toezicht op de financiële risicobeheersing. Betreffende treasury heeft de Raad
ervoor gekozen een risicomijdend beleid te voeren. De kaders zijn vastgelegd in het
treasurystatuut en het beleid wordt uitgewerkt in een treasuryjaarplan. De Raad wordt
geïnformeerd over alle afgesloten leningen. De financieringsbehoefte wordt onderbouwd
door een meerjarige liquiditeitsprognose. De Raad wordt toestemming gevraagd voor
grote wijzigingen in begrotingen, zoals die inzake verschuivingen planmatig onderhoud
of ICT-projecten. De Raad heeft, evenals het bestuur, als uitgangspunt dat er geen
structureel verlies geleden mag worden op de normale bedrijfsuitvoering en dat de
solvabiliteit van de organisatie moet voldoen aan de door het CFV (Centraal Fonds
Volkshuisvesting) gestelde minimum eis van 15,9%, waardoor de financiële continuïteit
niet in gevaar komt. Aan beide criteria voldoet Woningstichting en bestuursvoorstellen
worden getoetst aan bovenstaande criteria. Omdat onrendabele toppen met name
door de verkoop van huurwoningen worden gefinancierd, volgt de Raad deze verkopen
nauwlettend. Daarnaast voldoet Woningstichting ruimschoots aan de door het WSW
(Waarborgfonds Sociale Woningbouw) vereiste financiële ratio’s.

De Raad kon op de volkshuisvestelijke en maatschappelijke functie toezicht houden via
mondelinge en schriftelijke informatieoverdracht vanuit het bestuur. De Raad vindt,
evenals het bestuur, expliciet dat de volkshuisvestelijke opgaven gerealiseerd moeten
worden, dus dat voor Woningstichting prioriteit moet liggen bij de volkshuisvestelijke
functie: het verhuren van de woningen aan de primaire doelgroep. Een hoge kwaliteit
van het woningbezit evenals het betrekken van de bewoners bij beleid en beheer zijn
daarbij essentieel. Steeds meer aandacht geeft de Raad aan de combinatie van wonen en
zorg, waarbij Woningstichting veel investeert in de nieuwbouw van zorginstellingen. Het
scheiden van zorg en wonen brengt een andere manier van werken met zich mee. Als
secundair speerpunt is de fysieke herstructurering benoemd: grootschalig investeren in de
woonomgeving, indien nodig ook in maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed.
Als tertiaire en laatste speerpunt is de sociale, milieutechnische en regionale duurzaamheid
benoemd. Dit betreft onder meer leefbaarheid en veiligheid. Hierin wordt alleen
geïnvesteerd voor zover er sprake is van een directe relatie met wonen. De door het CFV
opgestelde bedrijfsvergelijkingen zijn een belangrijke maatstaf bij het beoordelen van
Woningstichting ten opzichte van de rest van de branche.

Omdat Woningstichting zelf veel investeringen doet, is er geen ruimte om nietnoodzakelijke middelen aan te wenden als financiële steun voor anderen zonder
dat dit de eigen investeringscapaciteit aantast. De Raad betreurt dat de heffing
saneringssteun (Vestiaheffing) alsmede de toekomstige verhuurderheffing de
financieringsmogelijkheden en daarmee de investeringen van Woningstichting sterk
beperken.
De (financiële) resultaten van de verschillende verbindingen worden ook gevolgd, via de
jaarrekeningen, jaarverslagen alsmede kwartaalrapportages. Opdat geen maatschappelijk
vermogen weglekt via deze verbindingen, heeft de directie dividendbeleid geformuleerd
voor haar verbindingen en dienen deze bv’s een positief resultaat te tonen. De Raad is
content dat dit ook in 2013 gelukt is en dat in totaal voor € 1.120.000 aan dividend kon
worden uitgekeerd

16

Sfeer impressie Halter Sluisdijkstraat

3
De Raad is van mening dat Woningstichting over voldoende dagelijkse operationele en
financiële risicobeheerssystemen beschikt. Volgens de Raad en het bestuur zijn er geen
transacties geweest waarbij sprake was van tegenstrijdige belangen. In samenwerking met
Deloitte is in 2011 een inventarisatie gemaakt van risicogebieden, hetgeen in 2012 heeft
geleid tot kleine aanpassingen in het integriteitsbeleid, alles gebaseerd op een globale
frauderisicoanalyse. Dit betrof onder meer kleine aanpassingen in de (ethische) gedragscode
voor de medewerkers, inclusief een klokkenluidersregeling, evenals een registratie van
de nevenactiviteiten van alle medewerkers ter voorkoming van belangenverstrengeling.
De Raad van Commissarissen fungeert volgens de gedragscode als vertrouwenspersoon
wanneer medewerkers niet elders terecht kunnen. Bij de selectie van nieuwe leden van de
Raad krijgt ook integriteit aandacht.
Via de media wordt kennis genomen van de ontwikkelingen in het werkgebied, voor zover
deze van belang zijn voor de ontwikkelingen in de volkshuisvesting. Verder vergaart de
Raad kennis van de branche via de door de directie toegezonden stukken, door het volgen
van opleidingen, via Aedes Magazine alsmede via de Vereniging van Toezichthouders.

3.5

PROFESSIONALISERING GOVERNANCE

De Governance Code Woningcorporaties van VTW/Aedes vormt de richtlijn voor
de professionalisering van de governance. De aanbevelingen van het rapport ‘Naar
professioneel toezicht’ van de Adviescommissie Intern Toezicht Woningcorporaties
(commissie Glasz) zijn overgenomen en grotendeels vastgelegd in het reglement voor
de Raad van Commissarissen. De Raad heeft besloten om in principe te kiezen voor het
maximale aantal zittingstermijnen (maximaal acht jaar) en heeft een aflossingsschema
vastgesteld. Het is soms moeilijk om kwalitatief geschikte commissarissen te vinden
binnen Den Helder of het werkgebied, terwijl tevens een evenwichtige opbouw van
kennis en ervaring behouden moet blijven.
In het reglement wordt onder meer geregeld welke taken en bevoegdheden de
Raad heeft, hoe de Raad is samengesteld, zijn informatie betrekt, vergadert, besluiten
neemt, contact onderhoudt met de ondernemingsraad en met de huurdersorganisatie,
en zich extern verantwoordt. De Raad heeft goedkeuringsrecht voor bepaalde, in de
statuten omschreven, besluiten van de Raad van Bestuur. De besluiten die goedkeuring
behoeven, zijn voor de TI en de verbindingen gelijk en zijn bij het aanpassen van de
statuten in 2012 aangescherpt.

Wethouder Pia Bruin slaat 1e paal Keizersbrug
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De individuele leden van de Raad hebben in 2013 de volgende opleidingen/seminars
gevolgd teneinde hun kennis actueel te houden:
• het congres “Toezien op vooruitzien” georganiseerd door NCD in maart 2013 (van
Langen)
• het seminar “Rol van de commissaris bij fraude” update Nijenrode Commissarissen
Cyclus in november 2013 (van Langen)
• het seminar “Governance in de semi-publieke sector”, Nijenrode november 2013
(van Langen)
• het jubileum congres van Aedes, december 2013 (van Langen)
• het seminar “Financieel beleid voor RvT en directie”, georganiseerd door SOM
Seminars op Maat op 17 januari 2013 (Van Luijk)
• VTW regionale themabijeenkomst ‘Wij toetsen ons toezicht’ te Zeist op 28 maart 2013
(Van Luijk).
• de regionale themabijeenkomst VTW te Amsterdam op 13 juni 2013 (Conijn)
• het seminar “Financiële sturing en toezicht voor specialisten” in september 2013
(Conijn)
• het seminar “Prioritering woningbouw in Nederland” in mei 2013 (Conijn)
• het seminar “Financieel beleid voor RvT en directie”, georganiseerd door SOM in
januari 2013 (Hufner)
• het seminar “De relatie tussen RvC, Bestuur en Accountant”, georganiseerd door
SOM in september 2013 (Hufner, Verhoog-Bokma)
• het congres “Governance in de semi-publieke sector”, georganiseerd door Nyenrode
Business Universiteit in november 2013 (Hufner, Van Langen)

3.6

ZELFEVALUATIE

Jaarlijks bespreekt de Raad zijn eigen functioneren, de relatie tot het bestuur evenals de
samenstelling en beoordeling daarvan. Zowel het functioneren van de individuele leden
van de Raad van Commissarissen en van de Raad als geheel is beoordeeld. De Raad
betrekt bij de zelfevaluatie de mening van de directie. In 2013 heeft de Raad opnieuw
een zelfevaluatie gehouden.
Op basis van een eerdere zelfevaluatie heeft de Raad indertijd geconcludeerd dat de
gemiddelde leeftijd omlaag moet en dat kennis van zorg en wonen goed verankerd
moet worden. Verder zullen er voldoende leden afkomstig moeten zijn uit Den Helder
of directe omgeving. Bij het werven van de nieuwe leden is hier de afgelopen jaren
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rekening mee gehouden. Wij zijn dan ook verheugd dat de twee nieuwe toezichthouders
voldoen aan laatstgenoemd criterium. Naar het oordeel van de Raad kunnen alle
leden van de Raad onafhankelijk hun toezichthoudende taak uitvoeren, er zijn geen
belangenverstrengelingen e.d..
De Raad onderschrijft de wenselijkheid van transparantie in bestuur en toezicht en het
afleggen van verantwoording daarover aan belanghouders. De Raad is van oordeel dat
alle leden voldoende onafhankelijkheid hebben ten opzichte van Woningstichting. Er
zijn geen risico’s voor belangenverstrengeling, noch is er sprake van transacties met
tegenstrijdige belangen.
Uit de zelfevaluatie kwam ondermeer naar voren dat de Raad waarde hecht aan de
inbreng van MT leden over de diverse bedrijfsonderdelen, meer invloed wil uitoefenen
op haar agenda en de voorbereiding op een mogelijke splitsing van nabij wil volgen. Ook
is er opnieuw discussie gevoerd over het vormen van commissies en is hier vooralsnog
niet toe besloten.

3.7

VERANTWOORDING BELONING

De leden van de Raad ontvangen een vaste vergoeding per jaar als honorering. Er is
geen vaste onkostenvergoeding. De voorzitter, de heer M.C. Van der Jagt, ontvangt
12.659 euro per jaar als beloning. De overige leden kregen ieder 8.439 euro. Dat zijn A.J.
Verhoog-Bokma, M.D. van Luijk, N.L.T.J. Hufner, A. van Langen en P.A.G. Conijn. Allen waren
het gehele jaar lid van de Raad. De beloningen waren afgelopen jaar niet verhoogd.
Deze honorering is gebaseerd op de omvang van onze corporatie en is conform het
advies Honorering Toezichthouders van VTW betreffende corporaties met een omvang
van 10.000 eenheden. In het boekjaar is in totaal 54.858 euro aan de commissarissen
betaalbaar gesteld. Daarnaast is er voor 32.948 euro aan overige bestuurkosten gemaakt.
Dit betrof vooral de kosten van advies, excursies, lidmaatschap VTW evenals kosten
aansprakelijkheids-verzekeringen.
De directeur-bestuurder van Woningstichting Den Helder, R.P. Waltmann, had in 2013 een
brutobeloning van 147.454 euro, daarnaast 9.279 bijtelling auto. Er zijn geen belastbare
kostenvergoedingen betaald en aan beloningen betaalbaar op termijn is 34.548 euro
uitgegeven. De beloning van de directeur-bestuurder is ook in 2013 getoetst aan de
hand van het advies van de Commissie Arbeidsvoorwaarden voor Statutair Directeur
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Woningcorporaties (commissie Izeboud) alsmede aan de Wet Normering bezoldiging
topfunctionarissen. Daaruit bleek dat de beloning onder het maximum zat. De financieel
directeur, P.F. Kramer, had in 2013 een brutobeloning van 133.879 euro, daarnaast 7.266
bijtelling auto. Er zijn geen belastbare kostenvergoedingen betaald en aan beloningen
betaalbaar op termijn is 31.065 euro uitgegeven. Zowel de heer Waltmann als de heer
Kramer kenden het hele jaar een fulltime dienstverband. De heer Waltmann is sinds 1
januari 2011 is dienst, de heer Kramer sinds 1 juli 2003.
In november zijn de nieuwe beloningsregels voor bestuurders, directie en
toezichthouders gepubliceerd. Woningstichting hanteert met ingang van 1 januari 2014
deze beloningsregels voor de leden van de Raad, hetgeen inhoudt dat de voorzitter
12.525 euro gaat ontvangen en de leden 8.350 euro.

3.8 VERANTWOORDING AAN BELANGHOUDERS
De Raad volgt nauwlettend Woningstichting die in samenspraak met de omgeving de
behoeften aan haar diensten bepaalt. Onze corporatie, als zijnde een maatschappelijke
onderneming, bepaalt het nieuwe beleid dan ook in dialoog met de belanghouders.
Hun opvattingen, de relevante feiten en de af te wegen belangen spelen een rol bij de
besluitvorming. Woningstichting hecht grote waarde aan de integrale uitvoering van
dit beleid, daar belanghouders deze beleidsvisie met alle recht als een samenhangend
pakket van toezeggingen aan het maatschappelijk kader kunnen opvatten.
Belanghouders zijn de (via de Stichting Huurderbelang vertegenwoordigde) huurders,
de gemeente Den Helder, de andere gemeenten in de regio, Zeestad CV/BV, alle in
de gemeenteraad van Den Helder aanwezige politieke partijen alsmede zorg- en
welzijnsinstellingen zoals Omring, Vrijwaard, Tellus, Philadelphia, ’s Heerenloo, Stichting
dnoDoen, GGZ, GGD. Ook de maatschappelijke instellingen zoals Buurtcollectief,
Stichting Present, Helderse Ondernemersverenigingen en andere corporaties zoals Woontij
en Mooiland Vitalis worden door Woningstichting als belanghouders gezien.
Met de belanghouders werd, nadat deze in de afgelopen jaren intensief betrokken waren
geweest bij ondermeer het opstellen van het beleidsplan en de visitatie, in het afgelopen
jaar op incidentele basis overleg gevoerd.

Keizersbrug, gezien vanaf de Spoorgracht
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4

Stichting Huurdersbelang
De Stichting Huurdersbelang vertegenwoordigt de belangen van de huurders van
Woningstichting. Het overleg tussen Stichting Huurdersbelang en Woningstichting
gebeurt conform het Huurdersreglement.

Gezamenlijke bijeenkomst met alle wijkcommissies bij Woningstichting.
vrijdag
14 juni
2013
9.30 uur excursie
maandag 4 november
2013
19.30 uur najaarsvergadering

Zelfstandige vergadering van de Huurdersraad.
maandag 13 januari
2013
20.00 uur nieuwjaarsbijeenkomst
maandag 25 maart
2013
20.00 uur
maandag 8 april
2013
20.00 uur huurverhoging
maandag 3 juni
2013
20.00 uur
maandag 27 augustus
2013
20.00 uur
maandag 18 november
2013
20.00 uur

Vergadering van de Huurdersraad met de directie van Woningstichting bij
Woningstichting.
maandag 15 april
2013
19.30 uur o.a. jaarverslag 2012
woensdag 25 november
2013
19.00 uur o.a. begroting 2013

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Huurdersbelang met de
directie van Woningstichting bij Woningstichting.
dinsdag
15 januari
2013
16.00 uur
dinsdag
26 maart
2013
16.00 uur
dinsdag
27 augustus
2013
16.00 uur
dinsdag
25 november
2013
16.00 uur
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De onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde zij geweest zijn ondermeer:
• contactadressen Woonmagazine
• communicatie Woningstichting met huurders
• gemeenschappelijke berging sterflats
• procedure handelingsbevoegdheid penningmeester wijkcommissies
• verwijderen boom Prunusstraat
• jaarverslag 2012 Woningstichting
• warmtemeters Blankmanstraat
• vervangen postboxen
• verhuizen bewoners Tuinstraat
• asbest houdende daken Tuinstraat
• meelopen met afschouwen
• Heiligharn project overleg
• huurharmonisatie
• onderhoud CV ketels door Woningstichting
• afrekening energiekosten Marsdiepstraat
• evaluatie verkiezingen
• ventilatieroosters Siena en Florence
• onderhoud schoorstenen
• overlast Het Koggeschip
• renovatie complex 61
• infraroodmetingen i.v.m. isolatie woningen
• sanibroyeur (WC met vermaler) in badkamer
• jaarlijkse huurverhoging 4%
• problemen Cronjéstraat
• vloerisolatie (PUR)
• sloop flats Marsdiepstraat
• zonnepanelen
• plafonds Prunusstraat e.o.
• woningtoewijzing
• convenant gezondheidscentrum
• verantwoording woningtoewijzing
• groenvoorziening Buitenveld
• Overlegwet en samenwerkingsovereenkomst
• aansluitslangen gastoestellen
• status van toewijzing diverse projecten
• Warmtewet 2014
• technische onderhoudsbegroting 2014
• vochtproblemen Schagenstraat
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• woningtoewijzing werkende jongeren
• liftproblemen Landbouwstraat
• herziening huishoudelijk reglement Woningstichting
• vergader bezoek
• nieuwe website
• begroting Woningstichting
• gezamenlijke stalling sterflats
• nieuwe website Woningstichting
• begroting Woningstichting 2014

Onderwerp binnen gekomen via de Site.
• verlichting Louisehof
• onderhoud Middelzand 32..
• energieafrekening Marsdiepstraat
• overlast Het Koggeschip
• vocht en schimmelproblemen Middelzand 42
• tocht Klipperstraat
• opvanghuis Scheltesstraat
• huur verschillen Scheltesstraat
• huisuitzetting G.v.M Waardenburglaan
• gevels seniorenwoningen Kuiperstraat
• problemen fietsenstalling ‘t Behouden Huys
• vragen t.a.v. woonduurkorting
• hoge boom Graaf Willem II straat
• renovatie woning Commandeursplein
• afrekening blokverwarming G. Scheltesstraat
• legen goten Middelzand 31

Leden dagelijks bestuur Stichting Huurders Belang Den Helder
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5

strategisch beleid
5.1

STRATEGISCHE BELEID

De Strategische Beleidsvisie ‘Woningstichting met ziel en zakelijkheid in Den Helder’
beschrijft de koers die Woningstichting tot en met 2015 vaart. Centraal in deze visie staat
zoals de titel al aangeeft, de stad Den Helder. Woningstichting investeert jaarlijks maar liefst
50 miljoen euro in Den Helder. Dit gebeurt in de vorm van beperking van de hoogte van
de huren, onrendabele toppen op nieuwbouw, sponsoring, ….Woningstichting werkt met
alle macht aan een toekomstbestendige stad waar het goed en veilig wonen is, en heeft
daar veel voor over. Rond dit doel is het beleid opgezet. Het doel krijgt meer concrete vorm
in de ondernemingsplannen en jaarplannen. In de diverse rapportages, prognoses en
kwaliteitsverslagen, toetsen, alle met vaste frequentie, wordt duidelijk of het doel voldoende
dichtbij komt. Of het inderdaad veiliger, prettiger, schoner etc. wonen, winkelen, vertoeven
in Den Helder is. Directie/bestuur en de Raad van Commissarissen sturen waar nodig tijdig
bij op basis van deze rapporten. Risicomanagement wordt daarbij van steeds prominenter
belang: samen met Deloitte zal Woningstichting in 2014 het risicomanagement verder
vorm geven en in de organisatie verankeren.
Behalve CFV, accountant, visitatie, spelen belanghouders een belangrijke rol bij het externe
toezicht. Belangrijke belanghouders zijn de gemeente, waar we prestatieafspraken mee
hebben, en een vertegenwoordiging van onze huurders, waar wij geregeld overleg
mee hebben. De prestatieafspraken met de gemeente zijn in het verslagjaar tussentijds
geëvalueerd. Vanwege de op handen zijnde scheiding van wonen en zorg vond in het
verslagjaar het normaal toch al frequente overleg met de zorg- en begeleidingbiedende
organisatie nog vaker plaats.
De noodzaak tot samenwerking is groot. Niet alleen met onze belanghouders, maar ook
met de andere corporaties in Noord-Holland Noord. Woningstichting hecht dan ook grote
waarde aan Kracht-door-Verbinding, het initiatief waarin Woningstichting vier andere
corporaties in de Kop van Noord-Holland zoekt naar en werkt aan kansen voor de regio.
De samenwerkende corporaties vertegenwoordigen met elkaar zo’n 60.000 woningen.
Men treedt vooral gezamenlijk naar buiten waar het de thema’s ‘wonen’ en ‘duurzaamheid’
betreft. De synergie wordt onder meer ingezet om gezamenlijk geld op de kapitaalmarkt
te verkrijgen, om te lobbyen richten de politiek, en om de bouwtaak regionaal in
overeenstemming te brengen met de (lokaal verminderde) behoefte. Ook ‘zorg’ is een
belangrijk thema binnen Kracht-door-Verbinding. De corporaties boden in het verslagjaar
het Visiedocument ‘Kiezen, Delen en Doen’ aan de maatschappij aan. Met een tweetal
corporaties werkt Woningstichting samen om te komen tot een gezamenlijke wijze van
woningaanbod. Wij zijn van mening dat de klant er bij gebaat is keus te hebben uit een
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zo ruim mogelijk aanbod, en zo gemakkelijk als mogelijk toegang te krijgen tot dit ruime
aanbod.
Het strategisch beleid van Woningstichting bestaat uit drie taken. Naar aflopende
prioriteit zijn dat achtereenvolgens:
• bieden van betaalbare huisvesting aan de primaire doelgroep
• herstructurering
• duurzaamheid

5.2

GOEDE, BETAALBARE HUISVESTING
VOOR PRIMAIRE DOELGROEP

Bij de primaire taak van Woningstichting, het huisvesten van de primaire doelgroepen,
lag in het verslagjaar de nadruk op
• aandacht voor betaalbaarheid en goed onderhoud
• anticiperen op ontspannen woningmarkt (huur en koop), een logisch gevolg
		 van de afname van het aantal huishoudens in Den Helder
• anticiperen op door overheid opgelegde scheiding van wonen en zorg
• onderzoek naar gewenste nieuwbouw: doel is de nieuwbouw naadloos aan
		 te laten sluiten op wensen consument
Woningstichting heeft te maken met een lage mutatiegraad en daardoor weinig
doorstroming. Dit is het gevolg van de maatregel dat hoge inkomens niet langer voor
de goedkope voorraad in aanmerking komen. Het effect van onze huurharmonisatie,
het bij mutatie optrekken van huur naar een redelijk niveau, versterkt dit effect. Het
is logisch te verwachten dat als gevolg van weinig doorstroming er een grotere druk
ontstaat op de goedkope c.q. betaalbare woningen. Dit signaal nemen wij echter niet
waar: het aantal ingeschreven woningzoekenden daalt (licht), de leegstand als gevolg
van ontbreken kandidaathuurder neemt toe, het gemiddeld aantal bonnen dat wij per
woning ontvangen daalt, het aantal keren dat een aangeboden woning geweigerd
wordt stijgt, het aantal punten dat opgebouwd dient te worden om als eerste voor een
woning in aanmerking te komen daalt. Allemaal signalen die duiden op ontspanning
op de huurmarkt. Om de woningen met een hoge (geliberaliseerde) huur te verhuren
moeten wij grote inspanningen verrichten. Hetzelfde geldt voor de verkoop van
woningen, noodzakelijk om onze herstructureringsactiviteiten te financieren. Vooral de
verkoop van nieuwbouwwoningen bleef ver onder de maat. Behalve de krimp is daar
de financiële crisis ook een dwarse factor. We hebben in het verslagjaar alle zeilen bij
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moeten zetten om de verhuur- en verkoopprocessen zo voorspoedig mogelijk te laten
verlopen.
Woningzoekenden:
gem. aantal ingeschreven woningzoekenden
gem. aantal ingeschreven 50+woningzoekenden
gem. aantal ingeschr. woningzoekenden tot 25 jr.

2013
1.991
1.148
384

2012
2.091
1.184
429

2011 2010
2.172 2.261
1.214 1.238
429
485

Woningverhuur:
2013
aantal voor verhuur leeg gekomen woningen
506
totaal aantal toegewezen woningen
784
aantal aan 50+ers toegewezen woningen
220
aantal aan 18 t/m 25 jarigen toegewezen woningen 172
gem. aantal bonnen per aangeboden woningen
28
gem. acceptatiegraad
2,1
totaal aantal ‘direct te huur’ woningen
88
mutatiegraad
5,2
percentage leegstand door geen kandidaat
2,9
percentage scheef toegewezen woningen
7,4
gem. aantal punten van nieuwe huurders
1316

2012
592
576
148
111
35
1,7
49
5,5
2,3
9,5
1403

2011 2010
666
721
724
816
216
288
136
172
32
35
1,7
2,0
43
15
6,7
7,4
2,0
2,5
10,1
1445

Huurniveau:
2013
jaarlijkse huurverhoging
2,9
gemiddelde huur woning Woningstichting (in €)
445
gem. huur Woningst. als percentage van max. huur
62
gem. huur landelijk als perc. van maximale huur
??
aantal huurbezwaren
17

2012 2011 2010
2,3
1,3
1,2
421
412
399
60
63
67
71
72
10		
2

Woningverkoop:
2013
aantal aan zittende huurders aangeboden woningen 882
aan zittende huurder verkochte woningen
24
op de vrije markt verkochte woningen
42
totaal aantal verkochte huurwoningen
(koopcontract getekend)
66
aantal verkochte nieuwbouwwoningen:
14
aantal startersleningen
0

2012
444
19
38
57
3

2011 2010
194
344
6
8
41
66
47

74

Maatregelen in de verhuur- en koopbevorderende sfeer in het verslagjaar waren:
• uitbreiding starterslening: nu voor het totale te verkopen bezit van Woningstichting van
toepassing
• aanpassen streefhuren: marktconform geactualiseerd
• direct-te-huur woningen: accountmanager aangesteld
• commerciële verhuur: pr met folders en website
• huurverlagingen: incidenteel toegepast waar marktsituatie dit nodig maakte
• jongerencontracten: tijdelijk korting op de huur voor jongeren jonger dan 23 jaar
• extra punten: voor economische binding
• beperkte jaarlijkse huurverhoging: Woningstichting zag af van inkomensafhankelijke
huurverhoging
• sloopbesluit Mark- en Zoomstraat en verhuurstop in andere complexen: i.v.m. overschot
aan goedkope huurappartementen
• digitaal inschrijven: de klant hoeft voor z’n inschrijving niet meer op het woonplein te
komen
• verlaging inschrijfkosten: van € 50 naar € 25
• portal met alle corporaties in de noordkop: biedt woningzoekende zicht op complete
aanbod. Is in ontwikkeling
• organiseren kopersmarkten: kopers krijgen gerichte informatie van deskundigen;
bevordert de verkoop
• inrichting modelwoningen: ter bevordering van de verhuur en de verkoop
• verbeteren energielabels: werkt kostenbesparend voor de huurder
Jongerencontracten betreffen een geselecteerd aantal woningen, waar Woningstichting
tijdelijk korting verleent op de huur aan jongeren tot 23 jaar.

Naast martkgerichte maatregelen continueerde Woningstichting haar beleid om haar
woningen in goede staat te houden. Complexmatige verbeteringen worden planmatig
uitgevoerd, vaak in combinatie met energetische maatregelen. De woning wordt beter
geïsoleerd, waardoor de huurder lagere energielasten krijgt.
In 2013 pleegde Woningstichting aan ruim vijfduizend individuele woningen planmatig
onderhoud. Dat kostte ruim 13 miljoen euro.
Op de website staat een lijst met complexen waar planmatig onderhoud is uitgevoerd.
Complex 61, de woningen waar onder meer erkers zijn geplaatst, was verreweg het meest
omvangrijke project.
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Huurders kunnen als het nodig is een beroep doen op serviceonderhoud, voornamelijk
uitgevoerd door Helder Vastgoed Onderhoud (HVO). HVO voert voor Woningstichting
ook het mutatieonderhoud uit. Hiertoe sloot Woningstichting met HVO een service level
agreement (SLA). Het beoogde doel, 90% van de woningen wordt door HVO tijdig en
correct opgeleverd, werd gedurende het verslagjaar bijna behaald. De onderhoudskosten
vertonen de laatste jaren een stijgende lijn. Het beheersen van de onderhoudskosten is één
van de doelen voor de komende jaren.
Als gevolg van Woningstichtings gematigde huurbeleid en als gevolg van de gemiddeld
gunstige energielabels (Woningstichting heeft veel energiezuinige woningen), ligt het
gemiddeld huurniveau van Woningstichting op 60% van de maximale huur. Landelijk is dit
70%. De conclusie is dat Woningstichting veel woning voor relatief weinig geld biedt. Dit
feit zou het in theorie mogelijk moeten maken om de huurders mee te laten betalen aan
de zware financiele lasten die de rijksoverheid op de schouders van de corporaties heeft
gelegd Toch koos Woningstichting in het verslagjaar niet voor een maximale verhoging
van de huren. Enerzijds om de voorraad betaalbaar (en daarmee verhuurbaar) te houden,
anderzijds om de rompslomp rond inkomensafhankelijke huren te voorkomen. Per 2015
voert de overheid een aangepast woningwaarderingsstelsel in. Welke gevolgen dit voor de
huuropbrengst en voor de betaalbaarheid zal hebben valt nu nog niet te overzien.

Zorg, welzijn en bijzondere doelgroepen
We onderscheiden de volgende bijzondere doelgroepen:
• zorg- en begeleiding behoevenden
• huurders met sociale en/of financiële problemen
• studenten
De wijzigingen in de financiering van de zorg verandert de huurmarkt: (veel) meer
senioren blijven zo lang mogelijk zelfstandig (extramuraal) wonen. De gemeente zal
hen daarbij ondersteunen met faciliteiten en diensten. Veel cliënten waarvan voorheen
het intramurale verblijf nog werd vergoed door de verzekeringen, worden nu geacht
zelfstandig te kunnen wonen. Dit vraagt veel organisatiekracht van de zorg- en
begeleidende instellingen, en voor de corporaties komt een nieuwe doelgroep op de
markt. In het verslagjaar bespraken we met de diverse instellingen de repercussies en
sorteerden we waar mogelijk voor op de nieuwe situatie. De intramurale gebouwen
krijgen overcapaciteit als gevolg van minder instroom en tegelijk is er een versterkte
behoefte aan uitstroom uit intramurale voorzieningen. Een deel van de extramuralisering
kan Woningstichting dankzij de ontspannen huurmarkt op reguliere wijze opvangen
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in haar reguliere voorraad, voor een ander deel werkt Woningstichting samen met
zorginstellingen aan de realisatie van geclusterde extramurale woningen.
Het aantal zorggebouwen zal dan drastisch afnemen. Van de 165.000 intramurale
plaatsen in heel Nederland blijven naar schatting slechts 100.000 over. Hoewel de Kop
een vergrijsde regio is, zullen in Holland Kroon en Schagen 350 van de 600 intramurale
plekken verdwijnen. Met hulp van het zorgkantoor, Vrijwaard, Omring en Tellus tracht
Woningstichting in kaart te brengen hoe groot de behoefte aan intra- en extramurale
plaatsen in Den Helder is. Vast staat dat de zorgverlenende instellingen veel meer dan zij
tot nu toe deden, zullen moeten samenwerken om verspilling van geld te voorkomen.
De eerste uitkomsten maken duidelijk dat Den Helder meer zorgvastgoedeenheden
dan cliënten met een voldoende zware indicatie telt. Dit probleem valt alleen op te
lossen door de zware zorg te concentreren en intramurale woningen om te zetten
naar aanleunwoningen dan wel te saneren (slopen). De diverse zorginstellingen zullen
hiervoor met elkaar in overleg moeten.
Met zorginstellingen Vrijwaard, Tellus en Omring werkt Woningstichting samen
waar het huisvesting van senioren betreft: Tellus biedt intramurale zorg in de Groen
Vecht en tekende met Woningstichting een intentieovereenkomst waarin staat dat
Woningstichting nog eens 24 extramurale grondgebonden woningen aan de Vechtstraat, naast de Groene Vecht, realiseert en dat Tellus deze woningen in principe 20 jaar
van Woningstichting huurt. Woningstichting maakt de woningen zo dat deze eventueel
in een later stadium als normale eengezinswoningen in de markt gezet kunnen worden.
Woningstichting hecht grote waarde aan het in stand houden van de Groene Vecht als
intramuraal zorggebouw.
Vrijwaard huurt van Woningstichting het intramurale zorgdeel in De Golfstroom en kwam
met Woningstichting in het verslagjaar overeen dat Woningstichting aan het Molenplein
21 intramurale appartementen en aan de locatie Scheldestraat 27 appartementen
voor intramurale zorg realiseert. In de Kop Beatrixstraat startte Woningstichting voor
Vrijwaard de bouw van 24 intramurale woningen.
Woningstichting let er scherp op dat het aanbod aan zorgwoningen, met name
intramurale woningen, pas houdt met de vraag. Daarover is Woningstichting in gesprek
met het zorgkantoor. Het zorgkantoor geeft aan dat er in Den Helder sprake is van een
kwantitatief overschot aan zware zorgplaatsen. Daar staat tegenover dat een aantal
gebouwen waarin zware zorg wordt geleverd, of die bedoeld zijn om zware zorg te gaan
leveren, daarvoor wellicht niet (langer) geschikt zijn. Woningstichting wil samen met de
zorgaanbieders komen tot een afgewogen woningaanbod voor intra- en extramurale
zorg. Concurrentie tussen de zorgaanbieders mag niet leiden tot een overmatig
woningaanbod.
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Het plan om containerwoningen, als alleronderste sport van de woonladder te realiseren
lag om diverse redenen lang stil. Recent kwam ’s Heeren Loo echter met een kansrijk
voorstel, waarop Woningstichting de intentie heeft uitgesproken hierin te willen
participeren.
De begeleiding biedende instellingen dnoDoen, Leger des Heils en Parlan gaven in
het verslagjaar bij Woningstichting aan behoefte te hebben aan woningen of kamers
voor de doorstroom van hun clienten. Woningstichting heeft verschillende opties met
deze partijen besproken, maar kon niet aan de (hoge) eisen van deze partijen voldoen.
Woningstichting is overigens van mening dat gezien de ontspannen huurmarkt in Den
Helder een snelle uitstroom uit de voorzieningen langs reguliere weg mogelijk moet
zijn. Het Leger des Heils besloot in het verslagjaar het pand aan de Loodsgracht, dat
zij al van Woningstichting huurde, te verbouwen voor de uitstroom vanuit het er pal
naastgelegen Vast en Verder. Samen met het Leger des Heils zoekt Woningstichting nog
naar een oplossing voor nachtopvang voor acht personen. Het wijkgerichte werk dat
vanuit de Loodsgracht plaats vond verhuist het Leger naar de Seringenlaan, waar het
Leger een atelierruimte huurt van Woningstichting.

Sociaal beheer:
2013
zaken betreffende Woningstichting,afgehandeld door Geschillenadviescommissie
1
aantal meldingen overlast
802*
aantal uitzettingen op grond van overlast
0
aantal bij huurders gevonden wietplantages 4

2012

2011

2010

1
323
xx
xx

1
510
xx
xx

0
385
xx
xx

*het aantal overlastmeldingen is in 2013 sterk toegenomen als gevolg van een andere wijze van registreren.

Betalingsproblematiek:
aantal huisbezoeken i.v.m.
betalingsproblemen
aantal woningontruimingen
i.v.m. huurachterstand
aantal gevoerde intakegesprekken
huurachterstand in perc. van huursom

1030

395

851

847

11
0
1,4

13
6
0,9

3
0
0,6

14
3
0,6

0
36
6
11

0
49
9
11

1
40
12

2
26
4

De GGZ en Brijder verzochten Woningstichting de huurcontracten voor de woningen
waar zij hun clienten begeleiden om te zetten op naam van hun clienten. Woningstiching
bekijkt deze verzoeken van geval tot geval.

Bijzondere toewijzingen:
Laatste-kans-cliënten
urgenten
i.v.m. zorg/begeleiding
Blijf-van-m’n-lijf clienten

Onze beide sociaal-wijkmeesters en de medewerkers van de afdeling incasso hebben de
handen vol aan huurders met sociale en/of financiële problemen. Zij ontvangen (vaak
nog) geen begeleiding, maar worden door onze medewerkers daar naar toe geleid. De
economische crisis is duidelijk van invloed op de omvang van de persoonlijke problemen
van onze huurders. In het verslagjaar is besloten de woonoverlast te beperken door
gebruik te gaan maken van gedragsaanwijzing, een in Nederland geheel nieuwe aanpak
waar in Groot-Brittannië goede ervaringen mee zijn opgedaan.

Studentenhuisvesting is de afgelopen twee jaar kleinschalig door Woningstichting
beschikbaar gesteld in samenwerking met het Maritiem onderwijs. Daarentegen heeft
de ECN zich als vrager naar studentenhuisvesting uit Den Helder teruggetrokken.
Nieuw is de ontwikkeling waarbij Woningstichting en het ROC Den Helder samen
optrekken om tot realisatie van huisvesting voor de ROC-studenten te komen. De
beoogde locatie hiervoor is het in maart 2014 door Vrijwaard te verlaten gebouw
Prinses Margriet aan de Binnenhaven.

Zorgcomplex “Groene Vecht”
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Dienstverlening
Woningstichting hecht veel waarde aan de continue verbetering van dit totaal pakket
aan dienstverlening. Om te weten hoe onze klanten onze dienstverlening ervaren sturen
wij de klanten zeer regelmatig enquêteformulieren toe en vragen wij ze daarin naar hun
ervaringen. Deze uitkomsten worden vervolgens weer vergeleken met een onderzoek
dat elke drie jaar door een onafhankelijke partij wordt uitgevoerd. In 2013 heeft USP voor
Woningstichting weer zo’n onafhankelijk onderzoek uitgevoerd. De rapportcijfers zijn
goed, op een aantal onderdelen verbeterd en op basis van vergelijking met landelijke
cijfers ligt de kwaliteit van dienstverlening tenminste op landelijk niveau. Toch is er
vergeleken met 2011 over het geheel genomen sprake van een geringe daling van het
rapportcijfer. Om te voorkomen dat de daling een trend wordt zal op een aantal punten
verbeteracties worden uitgevoerd. Toch lijkt ook de verhoging van de huren parten te
spelen: de verwachtingen worden navenant hoger, en dat kan Woningstichting niet
in alle gevallen waar maken. Het is dan zaak open met de huurders te communiceren
over de kwaliteit van de dienstverlening die huurders kunnen verwachten, teneinde een
verkeerd verwachtingspatroon te voorkomen. De volledige lijst met rapportcijfers is te
vinden op de website van Woningstichting onder….

Aantal…..
op het woonplein ontvangen klanten
afgehandelde service (reparatie) verzoeken
afgehandelde onderhoudsverzoeken

Rapportcijfers uit interne enquêtes:
voor woning, door vertrekkers
voor woonomgeving, door vertrekkers
mutatieonderhoud binnenzijde woning
mutatieonderhoud buitenzijde woning
huismeester
Abonnee Onderhoud
schoonmaak
tuinonderhoud
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
planmatig onderhoud
verkoop woningen
afhandeling overlast
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2013
11.220
12.983
3.410

2013
7,6
7,2
7,2
7,0
8,7
8,5
7,2
7,1
8,4
8,3
7,5
7,0

2012
10.688
14.682
2.368

2012
7,6
7,3
6,9
7,2
8,2
8,4
7,6
7,7
7,8
8,0
7,8
7,3

2011 2010
10.752 13.465
13.03 13.968
2.139 2.013

2011
7,5
7,1
7,0
7,2
8,4
8,5
7,1
7,3

2010
7,7
7,1
7,2
7,3
8,6
8,5
7,3
7,7

7,7
7,3

8,1
7,1

schilderwerk, diverse complexen
dienstverlening woning betrekken
dienstverlening woning verlaten

7,6
7,6
7,8

7,7
7,5
7,8

7,7
7,5
7,7

7,7
7,8
7,7

Rapportcijfers extern onderzoek naar kwaliteit van dienstverlening:
2013
2013
2011 2007
		
landelijk
woning in het algemeen
7,5
7,4
7,6
7,5
huur in verhouding tot wat klant krijgt
6,9		
7,3
7,1
woonomgeving in het algemeen
7,4
7,4
7,5
7,4
netheid portieken en galerijen
7,4
6,5
7,5
6,6
onderhoudstoestand woning
7,3
7,5
7,5
7,2
afhandeling reparatieverzoek
7,3
7,1
7,5
7,1
planmatig onderhoud
7,7		
7,7
7,5
telefonische bereikbaarheid
7,5
7,6
7,6
7,1
vriendelijkheid medewerkers woonplein
8,0		
8,1
7,5
Woonmagazine
7,6
7,3
7,6
7,5
klantvriendelijkheid medewerkers (algemeen)
7,9		
8,0
7,5
nakomen afspraken (algemeen)
7,6
7,0
7,8
7,3
dienstverlening (algemeen)
7,6
7,5
7,9
7,4
Percentage (zeer) tevreden met… /(zeer)mee eens dat…
Woningst. kwalitatief prima woningen verhuurt
77		
Woningst. heel veel doet aan leefbaarheid
54		
Woningst. zeer deskundig bemiddelt bij overlast
24		
Woningst. de woningen eerlijk toewijst
36		

Sfeer impressie Halter Bellevue

84
60
19
37

82
53
19
32
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HERSTRUCTURERING EN OVERIGE
ACTIVITEITEN IN DE WIJKEN

grond moet worden verworven, en daar vervolgens gesloopt wordt. In het verslagjaar
besloot de directie tot het nemen van in totaal € 6 miljoen aan onrendabele toppen in
het stadshart.

Bij de secundaire taak, herstructurering lag net als in voorgaande jaren de focus
op het stadshart en op afronding van de herstructurering van Nieuw Den Helder.
Ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur West 8 begeleidt in
opdracht van Woningstichting de herstructurering van het stadshart en van Nieuw Den
Helder. De rol van West 8 is de diverse plannen tot een eenheid te smeden.

Speerpunten bij de aanpak van het stadshart zijn de locaties waar de winkels zich zullen
concentreren: de beide halters Bellevue en Sluisdijk en de verbindingsas Keizerstraat. De
winkelruimten die Woningstichting in de beide halters ontwikkelt zullen na oplevering
worden overgedragen aan een of meerdere vastgoedondernemingen. Het beperkte
aantal in beide halters te realiseren woningen wordt verkocht of verhuurd door
Woningstichting. Het door de gemeente her in te richten parkeerterrein Breewaterstraat
en halter Sluisdijk, na uitbreiding van de capaciteit van de huidige parkeergarage, zullen
voorzien in de parkeerbehoefte. Een oplossingen voor het parkeren bij halter Bellevue
wordt door de architect meegenomen in het ontwerp. Begin 2014 zal de overeenkomst
waarin de samenwerking tussen Woningstichting en Zeestad aangaande halter Bellevue
is vastgelegd door beide partijen worden ondertekend.

5.3

Woningstichting streeft naar verdichting in het stadshart en verdunning (lagere
bebouwingsdichtheid) in de wijk Nieuw Den Helder. Bij haar plannen moet
Woningstichting rekening houden met de regionale woningbouwplanning. De
Woonvisie Noord-Holland 2010-2020 en het daaruit voortvloeiende Regionale Actie
Programma (RAP) dat aangaf hoeveel woningen per gemeente in de Kop van NoordHolland tot 2015 maximaal mochten worden gebouwd, is inmiddels –mede op basis
van het provinciale rapport ‘vraaggestuurd bouwen’ van Companen- naar beneden toe
bijgesteld. Den Helder behoort tot de anticipatiegemeenten: formeel is er nog geen
sprake van krimp (afname van het aantal huishoudens), maar de gemeente moet zich
wel voorbereiden op krimp in de nabije toekomst. Samen met onderzoeksbureau Stec
doen de regionale gemeenten nu onderzoek naar de meest optimale verdeling van het
toegestane bouwvolume. De corporaties zijn ook bij dit onderzoek betrokken. De vraag
van de woonconsumenten (locatie en type woning c.q. kwaliteit) is richtinggevend bij
het onderzoek. De uitkomst van dit onderzoek is op dit moment nog niet bekend.
Stadshart
De aanpak van het stadshart is essentieel omdat Den Helder strijdt tegen krimp.
Het stadshart is de drager van onze stedelijke functies en daarmee het visitekaartje
van de stad. Er is Woningstichting veel aan gelegen het stadshart van Den Helder
aantrekkelijker te maken voor jonge, draagkrachtige mensen. Bij de herstructurering
van het stadshart werkt Woningstichting in stuurgroepverband samen met Zeestad,
het ontwikkelbedrijf van de gemeente. Woningstichting prefereert ook de inbreng
van andere ontwikkelaars en de samenwerking met ondernemers in de binnenstad. In
het stadshart werkt Woningstichting tot volle tevredenheid samen met ontwikkelaar
Proper-Stok. Uitgangspunt bij de selectie van de architecten voor de stadshartprojecten
is historiserende bouw, maar daarbij mag hier of daar ook een knipoog naar andere
stijlen gemaakt worden, en ook een uitbundig element wordt nagestreefd. Met andere
potentiële ontwikkelpartners wordt gesproken. Ontwikkelen in het stadshart gaat over
het algemeen gepaard met zeer hoge onrendabele toppen om dat dure bebouwde

Een aantal projecten in het stadshart is in het verslagjaar voorbereid, gestart, dan wel
gerealiseerd. Zo werd het bereiken van het hoogste punt van Rozenhout en Keizersbrug
en de eerste steen van het project Kop Beatrixtraat (24 zorgeenheden en 3 woningen) en
School 7 recent feestelijk gevierd. In School 7 komt een bibliotheek+, een bibliotheek in
combinatie met een aantal andere (ontmoetings)functies, zoals de Helderse Historische
vereniging en de Volksuniversiteit Den Helder. Omdat een bibliotheekvoorziening een
gemeentelijke verantwoordelijkheid is, staat de gemeente voor maximaal € 1 miljoen
garant voor schadeloosstelling in geval de bibliotheek wegvalt en deelt Zeestad,
de ontwikkelaar van de gemeente, mee in de kosten van voorbereiding en maken
van het ontwerp. De Kopgroep Bibliotheken gaat een huurcontract voor 20 jaar met
Woningstichting aan.
Woningstichting hecht grote waarde aan informeren van iedereen die belangstelling heeft
voor de ontwikkelingen in het stadshart. In elk Woonmagazine, het door Woningstichting
uitgegeven huis-aan-huisblad, staat de actuele ontwikkeling vermeld. Maar om de info
nog visueler te kunnen bieden heeft Woningstichting een grote maquette laten maken.
Deze staat opgesteld in de tijdelijke infowinkel aan de Beatrixtraat. Een aantal uren per
week kunnen belangstellenden hier uitleg krijgen van deskundigen.
Op bijgaande kaart de plattegrond van het stadshart met daarin een overzicht van
alle projecten om het Stadshart te revitaliseren. De projecten waar Woningstichting bij
betrokken is zijn aangegeven met een gele ster.
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Plattegrond
Dit gebeurt er in het StADShArt!
Woningstichting Den Helder, Zeestad en Maritieme Stad (samenwerkingsverband van Proper-Stok en
Woningstichting Den Helder) werken samen aan de vernieuwing van het stadshart van Den Helder. Op de kaart staat
een overzicht van alle projecten van het stadshart. U ziet hier welke projecten in ontwikkeling zijn, gerealiseerd
worden of al opgeleverd zijn.

Projecten plattegrond Stadshart
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Doortrekken stadspark en realiseren winkelconcentratie
Halter Bellevue
De Melkfabriek, 14 huurappartementen
Halter Sluisdijk, winkelconcentratie
Molenplein fase 2 en 3, koop- en zorgwoningen
Koningsdriehoek Zuid (wonen)
Kanonnenpleintje
Stadshuis Den Helder (Gemeente Den Helder)
Horecaplein Prinsenstraat
Juttersplein
Rozenhout, 7 herenwoningen met tuin en parkeerplaats
Keizersbrug, 11 woningen met lift + winkelruimte
Kop Beatrixstraat, 24 zorgwoningen met commerciële
plint van 250m2
Gevelproject
Bibliotheek in School 7 in opdracht van
Gemeente Den Helder
Nieuwe Schouwburg (Zeestad)
VBM locatie
Zusterflat
Hoek Beatrixstraat/Keizersstraat
Boedelstaete, 13 zorgeenheden voor ’s Heeren Loo
De Werviaan, 33 eengezinswoningen
De Hoed, gezondheidscentrum en 10 huurwoningen
Tjempaka, gebouwd door Woontij
Weststraat 65
Molenplein/Grachtengordel, 34 woningen
Parkeergarage Sluisdijk (Gemeente Den Helder)
Zeevaartschool, bedrijfsruimten
Artsen- en fysiopraktijk in oude bibliotheek
Woningstichting
projecten

4

24

5

16

10
9

8

23

2

20

27

19

1

15

Overige
projecten

21
17
22

13

12

14

18
3
7

28

25

6

11

26
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Maquette stadshart in de Projectwinkel aan de Beatrixstraat

29

5
Stad binnen de Linie exc. Stadshart:
Buiten het stadshart, maar wel in de Stad binnen de Linie bereidt Woningstichting
het project Imares voor. Onderzoeksinstituut Imares, wenst een doelmatig en tegelijk
prestigieus pand. Het belang van het behoud van Imares in Den Helder is groot voor
de werkgelegenheid in en uitstraling van Den Helder. De beoogde locatie, op fort
Harssens, waar ook de TESO/Rijkswaterstaat en de marine belangen hebben, brengt de
nodige complicaties met zich mee. Als alternatief overweegt Imares de Zeevaartschool
te betrekken.
Andere projecten in deze wijk, maar buiten het stadshart zijn de Tuinstraat en de
panden, grenzend aan het kantoor van Woningstichting aan de Middenweg.

In het verslagjaar kwam het Lyceumhof gereed voor bewoning. Het project heeft
de wind niet mee: een noodzakelijke aanpassing van het bestemmingsplan kwam
er met een nipte meerderheid bij de gemeenteraad door, maar de definitieve
bouwvergunning ontbreekt nog steeds omdat omwonenden bezwaar hebben tegen
de bovenste laag van het gebouw. De rechter heeft deze bezwaarmakers in het
ongelijk gesteld, waarna zij in beroep zijn gegaan bij de Raad van State. Het ontbreken
van de definitieve bouwvergunning bemoeilijkt het toekennen van hypotheken.
Belangstelling is er voldoende, maar de markt zit tegen, belangstellenden willen eerst
hun woning verkocht hebben. Een deel van de aanvankelijk voor verkoop bestemde
appartementen wordt nu verhuurd aan Vrijwaard. Dit niet tot genoegen van de kopers.

Bouwproductie in de Stad binnen de Linie:

Stadshart:
Woningstichting
hecht
waarde aan kwaliteit in het
stadshart. Dat kost extra geld.
Bij bijna elk stadshartproject
neemt Woningstichting een
financieel onrendabele top.
Wij verwachten echter dat
de gemeente en Zeestad
oog hebben voor de extra
kosten die wij op ons nemen,
en hier zelf ook navenant
aan bijdragen. Hiernaast per
project een overzicht van de
geselecteerde architect en de
investeringsbedragen:
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Project:
Zeevaartschool
Werviaan
Lyceumhof
Weststraat 65
Kop Beatrixstraat
Rozenhout
Keizersbrug
Noordkant Beatrixtraat
Projectwinkel
Oude bibl. Bernhardpln
School 7
Halter Sluisdijk
Halter Bellevue
Melkfabriek
Pand Vögele/Drie boekjes
Zusterflat
Aankoop panden
VBM-gebouw
Molenplein fase 3
Koningsstraat
Plein Prinsenstraat

functie:
aantallen huur/koop:
investeringsbedrag:
kantoor/laboratorium		
€ 5,3 miljoen
wonen
33 huur/koopwoningen
€ 9,0 miljoen
wonen/zorg
52 zelfst. App + 24 zorg
€ 17,9 miljoen
wonen+winkel
1 huur/koopwoning
€ 0,4 miljoen
wonen/zorg/wink.
3 huurapp. + 24 zorgwon.
€ 7,5 miljoen
wonen
4 huur- + 3 koopwon.
€ 3,0 miljoen
wonen/winkels
8 huur- en 3 koopapp.
€ 4,3 miljoen
winkels/wonen
4 huurwoningen
€ 2,5 miljoen
info stadshart			
zorg/kantoor		
€ 5,2 miljoen
bibliotheek		
€ 9.7 miljoen
winkels/wonen
8 huurwoningen
€ 4,8 miljoen
winkels/wonen
20 huur- en 10 koopwon.
€ 20,8 miljoen (excl. aankoop grond)
wonen
14 zorg + 3 koopwoningen
€ 3,1 miljoen
winkels+wonen
winkels + 7 huurwoningen
€ 3,2 miljoen
wonen
20 huurwoningen
€ 4,8 miljoen
compact centrum		
€ 7 miljoen
wonen
8 huurwoningen
€ 3,2 miljoen
wonen en zorg
75 huurwoningen
€ 13,5 miljoen
winkels/wonen
6 huurwoningen
€ 2,4 miljoen
wonen
10 huurwoningen
€ 4,0 miljoen

Stad binnen Linie excl. stadshart:
Tuinstraat
wonen
21 huurwoningen
Imares
kantoor/lab.		
De Pijler
maatschappelijk		
Sporthal Sportlaan
sport		

€ 4,0 miljoen
€ 9,8 miljoen
€ 0,4 miljoen
€ 0,6 miljoen

fase:
gereed
gereed
gereed
gereed
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
realisatie
planontwikk.
planontwikk.
initiatief
pre-initiatief
pre-initiatief
pre-initiatief
pre-initiatief
pre-initiatief
pre-initiatief
pre-initiatief
pre-initiatief
pre-initiatief
planontwikk.
initiatief
planontwikk.
planontwikk.
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Nieuw Den Helder:
Na gereedkomen van het Duinpark transformeert Woningstichting nu de aangrenzende
buurten. In een aantal complexen is een verhuurstop van kracht: wanneer een huurder
vertrekt wordt de woning niet meer voor verhuur aangeboden. Er zijn immers ruim
voldoende betaalbare huurwoningen in deze wijk. Naast de woningen die in het
verleden al zijn gesloopt zullen ook deze complexen op termijn geheel verdwijnen.
Dat betekent dat er veel lege ruimte in de wijk komt. Niet op al die plekken wordt
gelijk weer teruggebouwd. De woningdichtheid van de wijk moet immers omlaag om
er de krimp (de afname van huishoudens) op te vangen. Daarom is gekozen voor het
inrichten van een ‘wachtend landschap’: een extensief ingericht park, waar eventueel
later woningen in gerealiseerd kunnen worden.
Zo realiseren wij in de wijk Nw DH een enorme kwaliteitsslag. De prioriteit ligt bij het
gebied dat omsloten wordt door de Marsdiepstraat, Texelstroomlaan en Scheldestraat.
Daarvoor heeft de gemeente een bestemmingsplan vastgesteld. Ook de te handhaven
woningen tussen de Eemstraat en de voormalige Eendrachtstraat worden in het plan
voor dit gebied opgenomen. De nu nog in het gebied gelegen carport (hangplek
voor Antillianen) zal echter uit het gebied verdwijnen. De beide flatblokken van
Woningstichting aan de Marsdiepstraat liggen, nu het Duinpark gereed is, zo mooi, dat
besloten is deze niet op korte termijn te slopen, maar te behouden en er een grondige
kwaliteitsverbetering uit te voeren. Wel wordt in beide blokken een doorbraak
gerealiseerd, waardoor een verbinding ontstaat tussen het Duinpark en de ten oosten
van deze flats in te richten Falgatuinen. Inmiddels is bekend dat corporatie Mooiland
Vitalis, die een grondpositie heeft in de Dintel- en Eendrachtstraat, zich terug zal trekken
uit Den Helder. Woningstichting is en blijft de enige partij die in Nieuw Den Helder
investeert. Met Mooiland Vitalis is in een overeenkomst vastgelegd dat het de intentie

van Woningstichting is om in de loop van 2014 het bezit van MV over te nemen. Met
deze overname verkrijgt Woningstichting 119 appartementen aan de Dintelstraat, 36
appartementen aan de Marsdiepstraat en een stuk grond aan de Eendrachtstraat. Door
het in bezit krijgen de kavel aan de Eendrachtstraat en de flats aan de Dintelstraat komt
voor Woningstichting de weg vrij om het prioriteitsgebied stapsgewijs in te richten.
Daar is Woningstichting in het verslagjaar al mee gestart: West8 heeft een wachtend
landschap, ook wel de Falgatuinen genoemd, ontworpen en Woningstichting heeft
gebruikers voor dit landschap gezocht en gevonden. De gebruikers krijgen de grond
om niet in gebruik, en nemen in ruil daarvoor het beheer van het landschap op zich. Een
in het verslagjaar opgerichte stuurgroep met vertegenwoordigers van de gemeente
en van Woningstichting voert structureel overleg over de te nemen acties. De
samenwerking is in februari 2014 geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst.
Ook in het gebied ten westen van het Duinpark is het nodige aangepakt: het
Seringenplein, voorheen een winkelcentrum voor de wijk Nieuw Den Helder west,
kreeg na vertrek van de supermarkt naar het winkelgebied Marsdiep een andere
buurtfunctie. In opdracht van Woningstichting verbouwd tot een centrum met
buurtondersteunende functies, waaronder een weggeefwinkel en een plek voor het
Buurtbedrijf. Zorgen waren er in het verslagjaar over het eerder in het kader van de
herstructurering gerealiseerde MFC ’t Wijkhuis. Huurders dreigden te verdwijnen
en de betalingsachterstanden liepen op. Het faillissement van de Beheerstichting
MFC kon uiteindelijk met medewerking van de gemeente worden afgewend omdat
Woningstichting de ruimten nu zonder tussenkomst van een beheersstichting, dus
rechtstreeks, voor een redelijke huurprijs aan de gebruikers verhuurt. Er resteert nog
een schuld van 180.000 euro, waarvoor de gemeente garant staat.

Bouwproductie in Nieuw Den Helder:
Project:
Seringenplein:
Duinplan deelplan 3
Scheldestraat
Mark-/Zoomstr.
Vechtstraat fase 2
herontwikkeling Lichtboei
Nicolaaskerk

functie:
aantallen huur/koop:
buurtfuncties		
infrastructuur 		
wonen/zorg
50 huur, 25 zorg, 12 CPO
wonen
20 huur
wonen
18 huur
zorg
24
herontwikkeling		

investeringsbedrag:
€ 0,8 miljoen
€ 3,6 miljoen
€ 12,0 miljoen
€ 4,0 miljoen
€ 4,4 miljoen
€ 2,5 miljoen
€ 2,3 miljoen

fase:
gereed
pre-initiatief
pre-initiatief
pre-initiatief
pre-initiatief
pre-initiatief
planontwikk.
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De Schooten
In het verslagjaar rondden wij het in 2007 gestarte grootschalige project af waarbij
eengezinswoningen werden voorzien van nieuwe kozijnen, geïsoleerde vloeren en
geïsoleerde gevels. De huurders konden daarbij nog kiezen voor tuindeuren en erkers.
Het laatste complex dat zo werd aangepakt was complex 61, in totaal 250 woningen. De
kosten voor de aanpak van complex 61 bedroegen € 8 miljoen. De totale kosten voor
alle tussen 2007 en 2013 volgens dit concept aangepakte woningen in de Schooten
bedroegen €12 miljoen. In totaal zijn nu een kleine 400 woningen in De Schooten
voorzien van een erker, hetgeen het straatbeeld zeer ten goede komt.

Voor het Heiligharn bestaan plannen voor een grootschalige aanpak, waarbij de
buitenzijde volledig wordt vernieuwd en gemoderniseerd, zo mogelijk in combinatie
met energetische maatregelen. Het daarnaast gelegen gezondheidscentrum breidt uit.
Golfstroom: a.g.v. de wijziging van de financiering van zorg extramuralisering vallen
grote ruimtes als keuken en eetzaal van De Golfstroom vrij. Onderzocht wordt of
het mogelijk is in deze ruimtes het gezondheidscentrum te plaatsen, dat nu nog is
gevestigd op de begane grond van het Heiligharn. Dit plan wordt nu verder uitgewerkt
en met Vrijwaard besproken.

Bouwproductie in De Schooten:
Project:
functie:
aantallen huur/koop:
Gezondheidscentrum
zorg/kantoor		
Heiligharn
wonen
upgraden 233 woningen +
		
nieuwbouw 3 woningen

Julianadorp
In Julianadorp is Woningstichting betrokken bij de realisatie van het uitbreidingsgebied
Julianadorp oost, het Willem-Alexanderhof. Woningstichting en de gemeente deelden
samen de kosten van de grondexploitatie van deze toekomstige wijk. Over die door
Woningstichting ongewenste situatie is in 2012 met de gemeente een afspraak
gemaakt: Woningstichting heeft zich de uit de grondexploitatie teruggetrokken
en ontvangt van de gemeente de geïnvesteerde 9 miljoen euro terug, maar moet
1 miljoen aan de gemeente betalen voor de afkoop van het risico van de gemeente.
Daarnaast staat Woningstichting voor 7 miljoen euro garant voor de grondaankoop in
fase 1 in geval de Helderse Bouwkombinatie (HBK) de grond niet kan afnemen.

investeringsbedrag:
€ 3,4 miljoen

fase:
initiatief

€ 15,0 miljoen

initiatief

De HBK heeft inmiddels veel serieuze belangstelling voor haar bouwproject.
In Middelzand verwierf Woningstichting in het verslagjaar sporthal ’t Trefpunt. Met
de beheerstichting Multifunctioneel Centrum realiseert Woningstichting nu een
vernieuwde accommodatie waar diverse wijkfuncties een plek krijgen. Het betreft een
gemeenschapsvoorziening. Om die reden verlangt Woningstichting van de gemeente
een garantie waarmee ook op de langere termijn de exploitatie gewaarborgd is. Met de
gemeente is nu overeengekomen dat haar garantstelling 20 jaar is.

Bouwproductie in Julianadorp:
Project:
MFC Julianadorp
Julianadorp oost 1
Jul’dorp oost, Brink&Vaart
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functie:
aantallen huur/koop:
buurtfunctie		
wonen
16 huur, 38 koop
zorg
13 huur

investeringsbedrag:
€ 3.9 miljoen
€ 8,9 miljoen (excl. grondafspraken)
€ 1,8 miljoen

fase:
planontwikk.
realisatie
pre-initiatief

5
Projecten buiten Den Helder
Woningstichting ontplooit ook buiten Den Helder de nodige bouwactiviteiten. Dit sluit
aan bij onze visie dat de situatie waarin Den Helder zich bevindt feitelijk alleen regionaal
kan worden beschouwd. Oplossingen voor de dreigende krimpsituatie moeten
behalve in Den Helder zelf ook regionaal worden gezocht. De deelnemingen van
Woningstichting hebben met name veel ervaring opgedaan met de realisatie van brede
scholen. Omliggende gemeenten profiteren van deze ervaring en Woningstichting
is graag bereid haar ervaring te delen. Dit verklaart het groeiend aantal activiteiten
buiten Den Helder. ‘Ontzorgen’ van de opdrachtgevers is de kracht van het concept.
Woningstichtings financiële uitgangspunt is een budgettair neutrale exploitatie op
40-jarige termijn. In die periode onderhoudt Woningstichting de schoolgebouwen.

5.4

DUURZAAMHEID, DE ZORG VOOR MILIEU,
SAMENLEVING EN DE REGIO

Het accent van onze inspanningen en investeringen ligt op de langere termijn effecten. In
dit verband hanteert Woningstichting het ruime begrip ‘duurzaamheid’. Duurzaamheid is
conform ons strategisch beleid ons tertiair taakveld. We onderscheiden milieutechnische,
regionale en sociale duurzaamheid. Sociale duurzaamheid overlapt voor een groot deel
het begrip ‘leefbaarheid’. In weerwil van het VVD-PvdA kabinet, streeft Woningstichting
te blijven investeren in duurzaamheid, met name in leefbaarheid. Verbetering van de
kwaliteit van de leefomgeving vormt immers een randvoorwaarde voor het behoud van
de waarde van ons bezit.
Sociale duurzaamheid
Onze samenleving is zeer divers. Mensen met verschillende culturele achtergronden
maken er deel van uit, maar ook mensen met verschillende niveaus van zelfredzaamheid.
Deze verschillen leiden soms tot spanningen.
Voor onze groep Woondiensten, maar ook voor de medewerkers van incasso, ligt er een
grote opgave om het ‘samen wonen in de wijk’ in goede banen te leiden. Hiertoe werkt
Woningstichting samen met partijen als Stichting Present, Actief talent, Stichting DNO,
GGZ, GGD, Brijder, schuldhulpverlening, Buurtcollectief, Veiligheidshuis en Inwerking. Zo
deden zich in het verslagjaar problemen voor in de Cronjéstraat. Samen met De Wering,
de politie en een aantal buurtbewoners heeft Woningstichting besloten tot een aantal
ingrijpende maatregelen, die tot op heden lijken bij te dragen aan de weerkeer van rust
in deze buurt.

Andere sociaal duurzame activiteiten werden vanuit voorgaande jaren gecontinueerd:
de competentietraining van het Internationaal Vrouwen Centrum, Blij Schulden Vrij, de
alfabetiseringscursus, het schooltuinproject, de toezichthoudersprojecten en deelname
aan Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Doel is en blijft om goede
scholing en opvoeding van de jeugd, met name die van Nieuw Den Helder, te stimuleren
en faciliteren. Zowel de in gebruikgave van een woning aan Plein XL, een initiatiefgroep
op het gebied van het matchen van jongeren, opleiding en werk, als Woningstichtings
betrokkenheid bij de Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord, waarbij studenten met
diverse achtergronden in de praktijk ervaring opdoen aan de hand van echte cases
die ze namens de gemeente Den Helder en Woningstichting uitwerken, passen in dit
verband. In totaal bedroeg onze directe uitgave aan leefbaarheid in 2013 € 0,6 miljoen.

Milieutechnische duurzaamheid
Beperking van energiegebuik en minimaliseren van gebruik van schaarse
grondstofbronnen blijft voor Woningstichting een uitdaging. Onze woningen zijn over
het algemeen goed geisoleerd en hebben gemiddeld energielabel C. Woningstichtings
streven is om dit label verder te verbeteren. Het (laten) plaatsen van photovoltaischepanelen (PV-panelen), die zonlicht omzetten in elektrische stroom zou het gemiddelde
energielabel aanmerkelijk verbeteren. Woningstichting overweegt hiertoe samen
te werken met Ecorus en met de Lokale Energie Fabriek (LEF). Bedoeling is dat de
energiekosten van de deelnemende huurders omlaag gaan en niet langer via het
energiebedrijf worden afgerekend, maar in de huur worden verdisconteerd. De vraag
speelt nog in welke mate Woningstichting zelf risicodragend kan en wil investeren in de
PV-cellen. Er moeten nog nadere afspraken worden gemaakt over de uitvoering en het
onderhoud.
ZON Energie begeleidt Woningstichting in de oprichting van een zgn. ESCO (interne
energie BV) op het gebied van warmtepompinstallaties gekoppeld aan zonnepanelen.
Een keuze kan zijn om de ESCO bij LEF onder te brengen.
Separaat is er het initiatief Stroomversnelling. Basis-idee is de kosten die de huurder maakt
voor energie te investeren in energieneutraal maken van de woning. Woningstichting
heeft zich bij dit initiatief aangesloten.
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Sponsoring
Woningstichting stimuleert graag allerlei activiteiten die er aan bijdragen dat de
inwoners van Den Helder zich thuis voelen in hun omgeving en die het wonen in onze
kustgemeente nog aantrekkelijker maken. Daarnaast is een heel aantal initiatieven via
het Convenant Wijkaanpak Plus financieel ondersteund. Bij dit convenant dragen de
gemeente en Woningstichting in gelijke delen bij aan diverse projecten. In het verslagjaar
bedroeg Woningstichtings bijdrage aan het convenant € 268.475
In het verslagjaar hebben wij onderstaande initiatieven een bijdragen toegezegd c.q.
verstrekt:
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Sponsoractiviteit Woningstichting		
Cultuur/historie/citymarketing:
- Evenementenuitmarkt 2013
- advertentie 50-jarig bestaan Hema
- inhuren winkeldeskundige dhr. Molenaar
- jubileumboek Helderse Historische Vereniging
- project duingebied in de wijk Landschap NH
- Racing Aeolus 2013
- gemeentelijke brochure offshore/wonen
- Helderse Visserijdagen
- aankoop boom t.bv mast renovatie oude botter
- wijkmanifestatie De Schooten
- botterwedstrijd
- Oranjerie
- powerfestival Julianadorp
- thema-avond HOV ‘Red de winkel’
- jubileum operettekoor Harmonie Plus
- Dag van de Muziek
- advertentie Den Helder kust de zee
- advertentie Kampanjegids
- Vecob Breewater/horecaplein
- Bonaire
- Den Helder Maritiem

bijdrage:
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.500
375
3.750
500
2.500
500
1.500
1.210
1.670
500
2.400
1000
200
1.500
250
1.000
1.150
1.815
250
2.500
1.000

Sport/jeugd/opvoeding/opleiding:
- Helderse Tennis Club
- Akse Tennistoernooi
- voetbalver. HCSC

€
€
€

575
605
2.314

-

F.C. Den Helder
Zeemacht basketbal
korting op woningen The Kings
korting woningen damesbasketbal
basketballclinics Basketball Bolwerk Nieuwediep
damesbasketbal
jubileum IJsclub Den Helder
IJsclub Den Helder
zaalvoetbaltoernooi Kracht door Verbinding t.b.v. Jeugdfonds
HRTC DOK (toezegging voor 3 jaar)
Halve van Den Helder
Weekendschool kansarme jeugd
competentietraject ‘Mijn toekomst’ voor kansarme vrouwen IVC
Noordkop atletiek
wandeltocht Rondje Den Helder
Stichting Marsdiep (turnen)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.210
500
10.676
7.806
1.500
605
250
500
500
500
605
1.000
1.620
500
500
1.000

Relatiebeheer:
- bedrijfsauto Tellus
- meerjarenplanning Voetb.club JVC
- KiKa
- aanhangwagen HVO
- Samenloop voor Hoop
- Rotary Santa Run
- fotoboek jubileum Peter van Aalst
- Offhore media Soccer cub 2013
- zeekadetten
- Kompas Zeevaartschool

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.225
2.175
100
1.250
500
500
500
1.390
150
650

Sail:
- sponsorbedrag
- charter boot
- aankoop divers materiaal

€
€
€

25.000
4.695
7.192

Divers
- St. Expl. Nat

€

500
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De volgende initiatieven hebben een bijdrage uit het Convenant Wijkaanpak
Plus ontvangen:
• vrijwilligers speeltuin Oase
€ 3.535
• Vogelbuurt met Jantje Beton
€ 98.943
• Wmo in de buurt
€ 526
• gebiedsaanpak Visbuurt
€ 1.645
• touwpomp speel- en avonturenpark
€ 276
• buurtaanpak Het Koggeschip
€ 3.599
• bomenkap Jeruzalem
€ 14.025
• basketbalveld Mercurius
€ 43.460
• fonds gevelrenovatie binnenstad
€ 15.000
• gereedschap voor toezichthoudersproject
€ 3.017
• Panna knock out 2013
€ 3.000
• Jevak 2013
€ 8.275
• toezichthoudersproject Nieuw Den Helder
€ 17.243
• schoolontbijt IJsselmeerstraat
€ 987
• pad langs flat De Duinen
€ 4.848
• hanging baskets in De Schooten
€ 12.054
• tegelplateau Steengracht
€ 1.388
• Halloweenfeest Nieuw Den Helder
€ 1.250
• Actief talent 2013
€ 28.000
• Wijkmanifestatie De Schooten 2013
€ 4.977
• Blij Schuldenvrij 2013
€ 5.000
• buurtbemiddeling
€ 8.933
• Stichting Present 2013
€ 25.000
• ballenvanger in de Peereboomstraat
€ 3.300
• Multi Functioneel Centrum (MFC)
Julianadorp		
€ 8.893
• hekwerk Spoorgracht
€ 1.281
• hekwerk Elto
€ 1.280
• ronde bank IJsselmeerstraat
€ 3.000
• aanpak kattenoverlast Jeruzalem
€ 3.970
• hanging baskets Schooten plaza
€ 1.259
• Nederlandse taal en ontmoeting, Elto
€ 2.200
• spreekuren buurtbeheerteam Tuindorp, Elto
€ 1.700
• ontmoetingsplein Middelzand
€ 5.048
• speeltoestel met ondergrond Doorzwin 29..
€ 10.785
• picknickplek Waddenzeestraat
€ 5.635

• terras bij JOP, Zuiderhaaks
• verwijderen JOP Dorperweerth
• inventaris voor wijkhuis Nieuw Den Helder
• speelplek Kruiszwin 31..

€ 2.200
€ 1.850
€ 739
€ 2.432

Verbindingen
Woningstichting heeft meerdere dochterondernemingen. Daarvan werken de
meeste op commerciële basis. In het verslagjaar is Helder Vastgoed Alkmaar B.V.
(HVA) toegevoegd. Na een geruime voorbereidingsperiode zijn Woonwaard en
Woningstichting overeengekomen dat Helder Vastgoed Alkmaar per 1 januari 2014 het
dagelijks klachtenonderhoud van Woonwaard voor een contractperiode van 10 jaar gaat
uitvoeren. Geen enkele corporatie werkt op deze schaal voor derden. Woningstichting is
daarin een uitzondering binnen de sector.
Het externe marktaandeel van Helder Vastgoed Onderhoud B.V. en Helder Vastgoed
Schilderwerken B.V. was in het verslagjaar aanzienlijk. HVO haalde vorig jaar een omzet van
4 ton uit de markt. HVS haalde 50% van haar omzet uit de markt. Voor 2014 is het streven
het marktaandeel minimaal op dit niveau te houden. Daarbij geeft Woningstichting in
2014 1 miljoen euro minder aan met name mutatieonderhoud uit. Dit noopt HVO zich
weer sterk op de externe markt te richten.
Dozy B.V. had in het verslagjaar lagere resultaten dan verwacht, maar maakte nog wel een
kleine winst. De bouw bleef ook in 2013 onverminderd de bedrijfstak waar de crisis het
hardst voelbaar is. De prijsstelling bij aanbestedingen is ongekend scherp. Het aandeel
dat Dozy uit de markt haalt groeide bescheiden in 2013. Ook de eigen ontwikkelingen
leveren een bijdrage aan Dozy’s orderportefeuille.

35

5
plannen voor zowel de haven als het stadscentrum te worden gerealiseerd. Dan bestaat
er, naar het oordeel van deze commissie, een reële mogelijkheid om de bevolkingsdaling
tot staan te brengen en misschien zelfs weer wat te laten groeien. Doorgaan op de
huidige wijze zal volgens het Team Deetman/Mans leiden tot een verdere afname van
de bevolking, verpaupering van de stad en vernietiging van maatschappelijk kapitaal. Dat
wat in jaren van voorspoed, onder meer door de invloed van de marine, is opgebouwd,
zal weer teniet worden gedaan, met alle gevolgen van dien.

5.5

SOLIDE FINANCIEEL BELEID

Solide financieel beleid: de omgeving van Woningstichting
Woningstichting Den Helder voert een solide, financieel beleid. De grenzen waarbinnen
dat mogelijk is worden bepaald door de omgeving, waarbij het kabinetsbeleid een grote
rol speelt.
Den Helder is een vergrijzende krimpgemeente die echter ook veel potentie heeft. Bij
de verdere ontwikkeling van de stad vervullen de corporaties een grotere rol dan elders
in het land. Het streven van Woningstichting is dat deze rol niet door het kabinetsbeleid
onderuit gehaald wordt.
Sinds begin jaren negentig vindt er door de voortgaande herijkingen van het nationale
defensiebeleid een ingrijpende economische structuurwijziging plaats in de Kop van
Noord-Holland. Door voortdurende beperking van defensieactiviteiten ziet met name
onze gemeente zich gedwongen in nauwe samenwerking met overige overheden
diversiteit aan te brengen in de tot dan toe aan defensie gerelateerde werkgelegenheid.
Den Helder wil zich daarbij richten op haar relatie met de zee die de stad aan drie zijden
omringt alsmede het handhaven van een aantrekkelijke woonomgeving.
In een onder verantwoordelijkheid van voormalig minister Van der Laan opgesteld
rapport (rapport Deetman/Mans: “Krimp of niet”) wordt het toekomstperspectief voor de
regio Kop van Noord-Holland en de gemeente Den Helder in het bijzonder beschreven.
Om de economische potentie van Den Helder te benutten dienen de reeds opgestelde
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Woningstichting Den Helder steunt bovenstaande visie van de gemeente. Woningstichting
heeft van oudsher een brede taakopvatting. Onze investeringscapaciteit is de afgelopen
jaren ingezet in de stad. Zo heeft Woningstichting in de herstructureringswijk Nieuw Den
Helder met veel succes middeldure koopwoningen gerealiseerd alsmede geïnvesteerd
in een winkelcentrum, een multifunctioneel wijkcentrum, brede scholen, sporthal,
bibliotheek alsmede de infrastructuur en verschillende leefbaarheidsprojecten. Door deze
investeringen werd de negatieve spiraal waarin deze wijk was terecht gekomen, gekeerd.
De opdracht aan gemeente en Woningstichting is om deze positieve ontwikkeling voort
te zetten. De gemeente heeft de regie, Woningstichting voert uit.
Bij de door commissie Deetman/Mans gewenste herstructurering van het stadshart
speelt het probleem, dat commerciële projectontwikkelaars de excentrisch gelegen stad
mijden, waardoor Woningstichting de voornaamste investeerder is. In samenwerking
met de ontwikkelingsmaatschappij Zeestad BV, waarin zowel gemeente als provincie
participeren en samen met Proper-Stok, via Maritieme Stad, neemt Woningstichting
het merendeel van de investeringen voor haar rekening. Deze nieuwbouwprojecten
betreffen naast huur- en koopwoningen, ook een bibliotheek, parkeergelegenheid,
gezondheidscentrum alsmede winkels en horeca. De bijbehorende projectverliezen
worden deels gedekt door gemeente en provincie, doch onze corporatie neemt ook een
groot deel van de onvermijdbare onrendabele toppen voor haar rekening. Dat zullen
commerciële projectontwikkelaars nooit doen.
In de concept novelle van de herziene Woningwet staat echter opgenomen dat
corporaties in principe hun activiteiten moeten gaan beperken tot het bouwen, beheren
en verhuren van sociale huurwoningen en ondergeschikt maatschappelijk vastgoed. Met
zulke randvoorwaarden was het Duinpark in de wijk Nieuw Den Helder nooit gerealiseerd.
En binnen deze beperkingen zou onze corporatie niet kunnen investeren in het stadshart,
waardoor de door Team Deetmans/Mans geschetste verpaupering daadwerkelijk zal
gaan plaatsvinden.
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Tevens zouden de corporaties in principe hun nevenactiviteiten moeten afstoten.
Woningstichting Den Helder heeft echter veel verbindingen, die werk uitvoeren voor
Woningstichting zelf, maar zich ook succesvol op de regionale markt begeven en daar
schilderwerken, onderhoud en aannemerij voor derden, waaronder veel voor andere
corporaties, uitvoeren. Inmiddels hebben deze verbindingen in totaal meer dan
tweehonderd medewerkers, waardoor de werkgelegenheid in Den Helder behouden
bleef.
Woningstichting had altijd een financieel gezonde uitgangspositie waardoor zij
daadwerkelijk in staat was om forse investeringen voor haar rekening te nemen. De
opgelegde verhuurderheffing is echter zeer fors. Woningstichting kan deze extra lasten
slechts gedeeltelijk terugverdienen door huurverhogingen. De opbrengst uit verkoop
van huurwoningen is ook sterk terug gelopen, door de economische crisis en door de
maatregelen van het kabinet. Dus Woningstichting moet keuzes maken.
Het verplicht moeten afstoten van deelnemingen zou het bedrijfsmodel en verdienmodel
van Woningstichting aan kunnen tasten. Indertijd is besloten tot het uitbouwen van de
bv’s omdat de overheid vond dat de omvang van corporaties zou moeten halveren en
Woningstichting de werkgelegenheid in Den Helder wilde behouden. Tegelijkertijd
moedigde de overheid in MG 2001-26 de corporaties aan om nevenactiviteiten op te
zetten, mits op de juiste manier ingekaderd. Nadat Woningstichting dit succesvol heeft
opgepakt dreigt door dezelfde overheid onze succesvolle initiatieven de nek te worden
omgedraaid. Met zeer grote negatieve consequenties voor het bedrijfsmodel van
Woningstichting.
Teneinde de door Team Deetman/Mans opgestelde aanbevelingen in Den Helder te
kunnen uitvoeren, staat Woningstichting de volgende koers voor:
a. Woningstichting blijft op een breed gebied investeren in plaats van enkel in sociale
huurwoningen of in ondergeschikt maatschappelijk vastgoed. Dit binnen het brede
taakgebied zoals door de voormalige staatsecretaris voor Volkshuisvesting, de heer
Remkes, is beschreven in MG 2001-26.
b. Woningstichting tracht de maximale financiële ruimte te behouden om de
investeringen te kunnen doen. Een deel van de verhuurderheffing wordt betaald door
huurverhogingen, die echter de verhuurbaarheid van ons bezit niet in gevaar mogen
brengen. De rest wordt opgevangen door keuzes te maken in de investeringen.
c. Woningstichting Den Helder heeft in januari 2010 bij voormalig minister voor WWI, de
heer Van der Laan, het verzoek gedaan om uit het corporatiebestel te mogen treden.
Dit opdat op deze wijze de ontwikkelcapaciteit van de corporatie behouden kan blijven

voor stad. In eerste instantie is dit verzoek afgewezen, doch nu wordt samen met het
ministerie bekeken of een compromis kan leiden tot een “win-win”-situatie.
d. Woningstichting Den Helder kiest daarom voor een juridische splitsing in twee
gelijkwaardige delen, waarbij het ene deel zich enkel en volledig richt op de sociale
huisvesting (de TI). Het andere deel (de BV) richt zich op een breder taakgebied,
waaronder middeldure huur. Maar ook op projectontwikkeling en op commerciële
nevenactiviteiten, waaronder onderhoud, aannemerij en schilderwerken. Dit alles
opdat de ontwikkelcapaciteit gehandhaafd kan blijven. De TI krijgt 100% van de
aandelen van de BV
Splitsing Woningstichting in een sociaal en commercieel-maatschappelijk deel
Woningcorporaties moeten betaalbare huisvesting voor lage inkomens regelen, dat is
en blijft de kerntaak, ook voor Woningstichting. Corporaties zijn vermogensbeheerder,
vastgoedondernemer en maatschappelijke dienstverlener in één. De novelle van de
herziene Woningwet maakt splitsing van de corporatie in een sociale tak, de TI, en een
commerciële-maatschappelijke tak, de BV, mogelijk. Hierdoor wordt de uitvoering van de
kerntaak beter beschermd, en ontstaat in de commerciële huurmarkt meer concurrentie.
De splitsing kan als volgt vorm worden gegeven. De gemeente heeft in het verleden
bepaald dat de sociale kernvoorraad in Den Helder slechts zo’n 4.750 woningen zou
moeten bedragen, zo’n 20% van het totale woningbestand. Dit houdt in dat minimaal
de helft van het bezit van Woningstichting (nu ruim 10.000 woningen) overgeheveld
kan worden naar de BV, zeker wanneer er rekening wordt gehouden met het feit dat
Woontij ook nog zo’n 800 sociale huurwoningen in onze stad heeft t.bv de doelgroep. In
de novelle staat aangegeven dat alleen woningen met een maximale huur van boven de
liberalisatie grens mogen worden overgeheveld. Daar heeft Woningstichting er overigens
voldoende van. Deze over te hevelen woningen worden dan opgenomen in de BV, die
zich mede richt op huishoudens met een inkomen (net) boven de toewijzingsgrens.
Qua huurbeleid en onderhoudsbeleid wordt in de BV aangesloten met het beleid in
de TI. Onder deze BV komen dan ook de huidige verbindingen te hangen, alsmede de
projectontwikkeling zowel van DAEB als van Niet DAEB als van commercieel vastgoed.
De combinatie van ruim 5.000 woningen met de huidige verbindingen geeft voldoende
kritische massa en financiële kracht aan de BV om een groot gedeelte van de voor Den
Helder broodnodige investeringen te blijven doen.
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Woningstichting is namelijk in vergelijking met andere corporaties uitzonderlijk
breed georiënteerd. Niet alleen is Woningstichting de enige corporatie met een
aannemersbedrijf en een Schilderwerken BV, er zijn weinig ander corporaties met een
eigen Onderhoud BV. Deze BV’s zijn indertijd opgericht met als doel de werkgelegenheid
in Den Helder te behouden. Daarnaast is, wegens het ontbreken van commerciële
investeerders, Woningstichting wel verplicht in Den Helder te investeren op Niet DAEB
en commercieel gebied om de adviezen van commissie Deetman/Mans op te volgen
om het stadshart aantrekkelijk te maken opdat verpaupering van de stad voorkomen
moet worden. Al deze activiteiten worden uitgevoerd in de BV.
In de BV heeft Woningstichting geen beperkingen waar het toewijzen binnen
inkomensgrenzen betreft, terwijl de sociale opdracht door de TI vervuld wordt. Hierdoor
kan worden doorgegaan met bijvoorbeeld de gemengde bewoning in Nieuw Den
Helder. En is er een uitwijkmogelijkheid voor mensen die door hun te hoge inkomen niet
langer in aanmerking komen voor een woning binnen de sociale sector.
Grote vraag wordt uiteraard tegen welke prijs de woningen overgeheveld moeten
worden naar de BV. In de novelle van de herziene Woningwet staat aangegeven dat de
waardering tegen marktwaarde hiervoor bepalend is. Woningstichting is tegenstander
van waardering tegen marktwaarde omdat deze uitermate subjectief is en leidt tot
grote schommelingen in het resultaat. Woningstichting heeft daarom de voorkeur
om de verdeling tegen de huidige boekwaarde te doen. Belangrijk is dat beide takken
levensvatbaar zijn en daarom moet de startsolvabiliteit voor TI en BV hetzelfde zijn. De
door het WSW geborgde leningen, in totaal € 107,5 mln, worden toegewezen aan de
TI en de overige leningen, zo’n € 80 mln, komen bij de BV. Via een onderlinge lening
wordt de startsolvabiliteit gelijk getrokken. Bij de inrichting van de organisaties wordt
aangehaakt bij de ideeën die zijn opgekomen inzake zogenaamde regiecorporaties,
waarbij de TI als een klein opgezette regiecorporatie opereert die diensten afneemt van
de BV. Volgens de novelle is eenheid van bestuur en toezicht van BV en TI mogelijk. Deze
constructie garandeert eenheid van beleid.
Richting Ministerie van Wonen en Rijksdienst hebben we daarom aangegeven dat
Woningstichting graag in aanmerking wil komen voor de juridische splitsing en met hen
is regulier overleg over de concretisering van de plannen. Zowel bij de ambtenaren als
bij de minister is er een positieve grondhouding. Ook wordt nauw overleg gevoerd met
de gemeente Den Helder, dit mede gezien de zwaardere rol die gemeenten gaan krijgen
bij het aansturen van corporaties.
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Solide financieel beleid: de interne organisatie van Woningstichting
Het solide financiële beleid van Woningstichting wordt mede bepaald door de interne
omgeving van Woningstichting. In 2012 waren al veel organisatorische projecten
afgerond, die mede de kaders schiepen voor een solide financiële beleid. Zo zijn dat
jaar de statuten van de TI en alle verbindingen aangepast en zijn toetsingskaders voor
zowel investeringen als verbindingen opgesteld. Alhoewel veel van deze projecten zeker
nuttig zijn geweest om de organisatie goed te beheersen en zowel intern als extern
verantwoording af te kunnen leggen, leidden ze wel tot extra administratieve lastendruk.
Vanaf december 2012 wordt gewerkt met een nieuwe primaire automatiseringssysteem.
In 2013 vergde de verdere implementatie daarvan veel aandacht. Het Huishoudelijk
Reglement (HR) werd aangepast, doch grote wijzigingen in zowel HR als statuten
zullen pas plaatsvinden wanneer de splitsing gerealiseerd gaat worden. Ook werd het
risicomanagement verder vormgegeven. In de management letter van onze accountant
werd positief geoordeeld over de processen en procedures van Woningstichting, naast
aanbevelingen voor verdere verbetering.
Solide Financieel beleid: terug naar de saaie jaarrekening: leve de historische
kostprijs
Het financiële beleid van Woningstichting is erop gericht zo solide mogelijk te zijn en zo
min mogelijk risico’s te nemen. In vorige jaarverslagen heeft Woningstichting daarom al
een pleidooi gehouden voor het behoud van de historische kostprijs als grondslag voor
de waardering van de vaste activa. “Jaarrekeningen van corporaties zijn voor de insiders
hilarisch, voor de outsiders misleidend” schreef buitengewoon hoogleraar Woningmarkt
Johan Conijn in Aedes Magazine. Woningstichting Den Helder maakte zo op het oog in
2010, 2011, 2012 en 2013 miljoenenwinsten, maar zal in 2014 mogelijk een verlies lijden.
Terwijl de werkelijke inkomsten en uitgaven weinig veranderen.
Woningstichting snapt dan ook heel goed waarom velen in verwarring raken bij het
lezen van de jaarverslagen van corporaties. Een van de oorzaken van de verwarring
is dat de corporatiesector bij het waarderen van het vastgoed van het rechte pad is
afgedwaald. Men waardeert tegenwoordig steeds meer tegen bedrijfswaarde of zelfs
tegen marktwaarde. Het gebruiken van bedrijfswaarde of tegen marktwaarde c.q.
beleggerswaarde, leidt tot grote schommelingen in de resultatenrekening. Laten we
echter met zijn allen terugkeren naar waardering tegen historische kostprijs. Die is stabiel,
betrouwbaar en duidelijk. Boekhouders moeten weergeven wat er is gebeurd en niet
speculeren over de toekomst. Woningstichting betreurt het dan ook dat in de novelle van
de herziene Woningwet opgenomen staat dat waardering tegen marktwaarde mogelijk
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verplicht gaat worden. Dat gaat tot heel veel administratieve lasten leiden terwijl de
jaarrekening een onjuist beeld gaat tonen.
Het volgende voorbeeld is vrij naar Fred Vlotman, emiritus hoogleraar management
accounting. Stel, je hebt tien mooie luchtballonnen gekocht voor € 1 per stuk. Je zet
jouw ballonnen op de balans: voorraad 10 ballonnen, waarde € 10. Iemand die gek is
op luchtballonnen koopt er één van je voor € 10. Als normaal mens zou je dan vertellen
dat je € 9 winst hebt gemaakt en nog een voorraad hebt van negen ballonnen die jou
€ 9 hebben gekost. Welke winst zou gerapporteerd moeten worden volgens minister
Blok? Een winst van € 90, bestaande uit de transactiewinst van € 9 plus een winst door
waardestijging van de voorraad ballonnen van € 81. Dat is natuurlijk zeepbellenwinst,
het voorzichtige realisatieprincipe wordt losgelaten wanneer waardestijging als winst
wordt gerapporteerd. En iedereen weet dat de waardestijging van vastgoed tot
2008 grotendeels lucht bleek te zijn. Mensen worden misleid als winst de som is van
gerealiseerde en ongerealiseerde waardestijgingen. Politici zijn ook mensen, die willen
we een juist beeld geven van corporaties en dat lukt dus niet bij de verplichte waardering
tegen marktwaarde. Dan zouden corporaties de afgelopen jaren tientallen miljarden
verlies hebben geleden door de grote dalingen. Op waardering tegen historische
kostprijs minus afschrijvingen is ook wel wat aan te merken, doch het principe snapt
iedereen. En dat is een groot pluspunt nu zoveel belangrijke besluiten genomen moeten
worden.
Solide financieel beleid: niet speculeren met derivaten
De financieringsbehoefte van corporaties is fors en de rente is vaak de hoogste
kostenpost. Van oudsher heeft Woningstichting ingezet om zo min mogelijk te lenen.
Zo werd, al lang voordat dit op grotere schaal binnen de sector gebruikelijk werd, de
verkoop van de bestaande huurvoorraad ingezet om de nieuwbouwprojecten te
financieren. Met sommige van onze huidige maatschappelijke nieuwbouwprojecten
wordt met de huurder overeengekomen de contante waarde van de huur vooraf te
betalen zodat we niet hoeven te lenen. En indien mogelijk wordt maatschappelijk en
bedrijfsmatig onroerend goed door ons ontwikkeld ten behoeve van latere verkoop. Dit
alles heeft als gevolg dat bij Woningstichting eind 2013 minder dan negentienduizend
euro per verhuurbare eenheid (vhe) aan leningen uitstaat, hetgeen de helft is van wat
in de corporatiesector gebruikelijk is. En de rentelasten zijn daardoor beduidend lager.
Leningen worden voor langere periodes afgesloten en de rente wordt voor de gehele
looptijd vastgezet. Derivaten worden enkel gebruikt om zonder risico de rente voor
langere tijd vast te zetten, dus geen margin calls en geen break clausules. Ook met
het forse investeringsprogramma de komende jaren zal het totaal aan leningen niet

uitkomen boven de tweehonderd en twintig miljoen euro, hetgeen omgerekend per
vhe zeer ruim beneden het landelijk gemiddelde is.
Derivaten werden door Woningstichting ingezet om de rente voor de gehele looptijd
van de lening vast te zetten. De meeste leningen worden afgesloten voor een periode
van ongeveer twintig jaar. Door echter derivaten met een looptijd langer dan 10 jaar te
verbieden gooit de overheid het kind met het badwater weg en loopt Woningstichting
mogelijk onnodige renterisico’s, hetgeen in strijd is met het risicomijdende beleid.

Gerestaureerd pand Weststraat
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Solide financieel beleid: de vervelende V’s
In een periode van tien jaar waren er acht verschillende ministers belast met Wonen. En
allemaal hadden ze hun eigen beleidsprioriteiten. De afgelopen jaren werd de politiek
gedomineerd door de discussies rondom de vijf vervelende financiële V’s: de Vestiaheffing,
de Vogelaarheffing, de verhuurdersheffing, het vervallen vrijstelling integratieheffing en
de vennootschapsbelasting. Daarnaast speelden het al dan niet toekennen van de ANBI
status voor corporaties, wijziging in Europese richtlijnen i.v.m. staatssteun, het invoeren van
inkomensgrenzen bij toewijzing van woningen, de Herzieningswet Woningwet, de Wet
Normering Topinkomens en nog veel meer. Een aantal door hen genomen maatregelen
is in onze ogen oneerlijk, omdat Woningstichting onevenredig veel belast werd en
wordt om de problemen in andere regio’s (Vogelaarwijken) of bij andere corporaties
(Vestia) of het begrotingstekort (Verhuurderheffing) op te lossen. Het invoeren van de
Vennootschapsbelasting is sowieso erg vreemd, corporaties maken geen winst. Een
fiscale winst wordt door de fiscus kunstmatig gecreëerd door het niet erkennen als kosten
van veel van de uitgaven van corporaties omdat deze niet binnen het begrip “goed
koopmansgebruik” zouden vallen. Maar corporaties hebben nu eenmaal andere prioriteiten
dan commerciële koopmannen, en worden door de overheid aangespoord om dergelijke
kosten te maken.
Woningstichting is dan ook verheugd dat de Vogelaarheffing is opgeheven en dat de
integratieheffing BTW is komen te vervallen. Door de ANBI status (tot en met 2011) en
doordat de WOZ waarde van ons bezit is gedaald alsmede door het gebruik van de fiscale
onderhoudsvoorziening heeft Woningstichting de betaling van vennootschapsbelasting
weten uit te stellen. Echter, de Verhuurderheffing stijgt tot bijna zeven miljoen euro
per jaar en de Vestiaheffing bedraagt ook jaarlijks enkele miljoenen. Deze tasten de zo
belangrijke kasstromen van Woningstichting ernstig aan. Door de vele heffingen wordt
de investeringscapaciteit van corporaties dusdanig aangetast, dat er veel minder ruimte
voor investeren overblijft. Terwijl juist dat in tijden van economische recessie nodig is. En
deze investeringen leiden indirect tot extra belastinginkomsten, zoals omzetbelasting en
loonbelasting.
De Kop van Noord-Holland is een krimpregio, de stad staat voor zeer grote opgaven
en de economie is relatief zwak. Commerciële projectontwikkelaars zijn weliswaar
geïnteresseerd in de stad, doch zijn vooralsnog terughoudend in het daadwerkelijk
investeren. Daarom wordt extra veel van Woningstichting verwacht. Er zijn twee grote
herstructureringsprojecten gaande in de stad, in de wijk Nieuw Den Helder alsmede het
stadshart. De totale investeringsbegroting van Woningstichting bedroeg oorspronkelijk
ongeveer 350 miljoen euro, doch door de invoering van de Verhuurderheffing en de

40

Vestiaheffing werd de investeringcapaciteit bijna gehalveerd. Toch wordt nog 182
miljoen euro de komende vijf jaar geïnvesteerd in de stad. Voorbeelden van projecten
die geen doorgang vonden zijn de bouw van 86 appartementen in fases 2 en 4 van
project IJsselmeerstraat, de bouw van drie appartementsgebouwen voor senioren aan de
Torplaan, de bouw van 55 eengezinswoningen bij Buitenveld in Julianadorp en de bouw
van eengezinswoningen aan de Prins Hendriklaan in het stadshart.
De corporatiesector ligt de laatste jaren zwaar onder vuur. Nieuwe heffingen en belastingen
volgen elkaar op. In dit kader is het begrip “Total Tax Contribution”’ geïntroduceerd. Met
dit begrip wordt gedoeld op de bijdrage die een organisatie levert aan de samenleving
in allerlei vormen van belastingen en heffingen. Woningstichting heeft deze voor 2014
voor haar corporatieactiviteiten, dus exclusief de verbindingen, op een rijtje gezet. De
loonheffing is 1,4 mln euro per jaar, de omzetbelasting 4,0 mln euro, de onroerend zaak
belasting met rioolrecht 4,3 mln euro, de Vestiaheffing 2,0 mln euro , de Verhuurderheffing
4,5 mln euro (en deze stijgt naar 6,4 mln euro), de betaling van de vennootschapsbelasting
is uitgesteld door het tijdelijk gebruik kunnen maken van fiscale faciliteiten maar zou
zo’n 3,5 mln euro per jaar bedragen en aan vergunningen en overdrachtsbelastingen
wordt zo’n 0,5 mln euro per jaar uitgegeven. In totaal is dit 20 mln euro. Bij een omzet
van circa 63 mln euro per jaar betekent dit dat Woningstichting Den Helder bijna een
derde van haar omzet afdraagt aan de verschillende overheden. Zonder Verhuurderheffing,
vennootschapsbelasting en Vestiaheffing zou dit een zesde deel zijn geweest. Of anders
gezegd: van de huur die de huurders betalen gaat bijna een derde naar de overheid, dat is
gelijk aan alle huurbetalingen van januari tot en met april. Pas vanaf mei gaat het geld naar
onderhoud etc.. Zou deze som voor de gehele corporatiebranche opgeld doen, dan gaat
het om een bedrag van vier miljard euro wat wordt afgedragen aan de overheid.
Zoals elders beschreven in dit jaarverslag, kent Woningstichting een solide bedrijfsmatig
rendement. Daarnaast heeft Woningstichting ook nog een groot maatschappelijk
rendement. Omdat Woningstichting slechts 60% van de maximaal redelijke huur vraagt,
terwijl andere corporaties 71% vragen, ontvangen onze huurders zo’n tien miljoen euro extra
aan huurkorting. Daarnaast steekt Woningstichting zo’n tien miljoen euro in onrendabele
toppen op nieuwbouwprojecten. Aan leefbaarheid wordt ruim één miljoen euro per jaar
uitgegeven, zowel direct via sponsoring als indirect via onder meer wijkmeesters. En aan
onderhoud wordt ongeveer negen miljoen meer besteed dan commerciële beleggers
zouden doen. In totaal is het maatschappelijk rendement van Woningstichting zo’n dertig
miljoen per jaar, elk jaar weer.
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Solide financieel beleid: de uitgangspunten voor 2014 en later
Er zijn twee grote herstructureringsprojecten, respectievelijk in Nieuw Den Helder
en in het stadshart. Ook worden enkele woon- en zorgcomplexen gebouwd alsmede
brede scholen waarbij sprake is van een omvangrijke onrendabele top. De omvangrijke
tekorten die voortvloeien uit de herstructureringsprojecten komen voor een groot
deel ten laste van onze corporatie. Die middelen zullen er dan wel moeten zijn. In de
meerjarenplanning 2014-2018 van Woningstichting staat opgenomen dat er voor 182
miljoen euro aan investeringen uitgegeven gaat worden en dat er ruim 30 miljoen euro
aan onrendabele toppen komt.
Het resultaat uit normale bedrijfsvoering was in 2013 positief. En op basis van de
oorspronkelijke meerjarenbegroting zou dit normaliter ook de komende jaren het geval
zijn. Door nieuwe richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn de afschrijvingslasten flink
gestegen doch dit kon worden opgevangen. Nu jaarlijks echter ook miljoenen euro’s
moeten worden afgedragen aan Vestiaheffing en verhuurderheffing, wordt het resultaat
de komende jaren wel negatief en, nog erger, ook de daarbij behorende kasstromen
worden aangetast. Dat brengt op kortere termijn de financierings- en daarmee de
investeringscapaciteit in gevaar en de langere termijn de continuïteit. Het extra verkopen
van woningen, oftewel het verkopen van het tafelzilver, is een onjuiste methode om
de tekorten uit de normale exploitatie aan te zuiveren. Want dan resteert er te weinig
financiële ruimte voor herstructureringsprojecten. Door de economische crisis is het
sowieso moeilijker geworden om woningen te verkopen. Al met al kan Woningstichting
enkel overleven door huurverhogingen en door te schrappen in investeringen.
Nieuwe erkers in De Schooten

Verder hanteert Woningstichting als uitgangspunt dat onderhoud en woningverbeteringen slechts worden geactiveerd wanneer ze leiden tot een huurverhoging boven
de jaarlijkse reguliere huurverhoging. Dat is meestal niet het geval en dit verklaart mede
de relatief grote kosten van onderhoud die Woningstichting in vergelijking met andere
corporaties heeft opgenomen in haar Resultatenrekening. Nieuwe richtlijnen schrijven
echter voor dat vanaf 2012 de onderhoudsuitgaven eerder geactiveerd zullen moeten
worden. Dat botst met ons voorzichtigheidsprincipe.

andere risico’s zoals financiering, staatssteun en aanbesteding worden beoordeeld. Deze
risicoanalyses worden met Raad van Commissarissen besproken. Grootste risico is in
onze ogen het overheidsbeleid, dat weinig stabiel is en tot veel onzekerheid leidt.

Onder meer de forse omvang van de investeringsprojecten alsmede de vele onverwachte
beleidswijzigingen bij de overheid leiden bij Woningstichting tot structurele aandacht
voor risicomanagement. Daartoe is bij Woningstichting een systematiek ingevoerd,
waarbij de inschatting van de kans op het voorkomen van risico’s en de eventuele
financiële gevolgen geanalyseerd worden. Op basis daarvan wordt bepaald welke
maatregelen al dan niet genomen worden. Niet alleen investeringsprojecten, ook

Bij het beoordelen van de investeringsprojecten worden zowel het maatschappelijke als
bedrijfsmatige rendement meegenomen. In het investeringsstatuut staat opgenomen
aan welke financiële, maatschappelijke en juridische criteria de nieuwbouwprojecten
moeten voldoen. Projecten worden getoetst of ze een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld
het opvangen van de vergrijzing en het behoud van een kritisch massa aan
maatschappelijk voorzieningen. Dit opdat Den Helder, ondanks de krimp, aantrekkelijk
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als woonplaats blijft door een breed scala aan goede voorzieningen. Daarnaast wordt
met name in de wijk Nieuw Den Helder ernaar gestreefd een andere mix met meer koop
en dure huur en minder goedkope huur te krijgen opdat de bevolkingssamenstelling
minder eenzijdig wordt. Daartoe wordt veel goedkope voorraad gesloopt, maar in de
nieuwbouw wordt ook weer voor onze primaire doelgroep ‘teruggebouwd’.
Qua bedrijfsmatig rendement beseft Woningstichting dat bijna alle projecten een
grote onrendabele top mogen hebben, zelfs projecten met koopwoningen en dure
huurwoningen. Dit door het lage prijsniveau in deze stad. Voor sociale huurwoningen
zijn onrendabele toppen tot 50% acceptabel, voor dure huur en koopwoningen
maximaal 20%. Voor investeringen in herstructureringsgebieden gelden overigens iets
ruimere criteria dan investeringen elders. Voor elke categorie investeringen is een ander
minimale IRR (Internal Rate of Return) vastgesteld. Deze varieert van 3,3% voor sociale
huur tot 5,8% voor dure koop. Elk investeringsproject wordt daarnaast opgenomen in
de risicoanalyse opdat bepaald kan worden dat het totaal aan risico’s niet de maximale
capaciteit van Woningstichting te boven gaat. Doordat een strenge selectie gemaakt
wordt voordat projecten een definitief GO-besluit krijgen, kan eventueel tijdig worden
ingegrepen wanneer het totaal aan risico’s en onrendabele toppen de capaciteit van
Woningstichting te boven gaat.
Speciale aandacht hebben zorginstellingen omdat Woningstichting relatief veel
zorggebouwen in bezit heeft. De totale benodigde capaciteit aan intramurale zorg
zal door bezuinigingen de komende jaren in Den Helder met ongeveer tweehonderd
plaatsen dalen. Voor een deel wordt dit gerealiseerd door sloop van verouderde
gebouwen. Verder zal nieuwbouw van zorggebouwen pas gebeuren wanneer de
maximale capaciteit niet wordt overschreden.
De rentestand, kosten planmatig onderhoud, hoogte onrendabele toppen alsmede de
verkoop van woningen zijn voor Woningstichting de belangrijkste parameters en worden
intensief gevolgd. Maandelijks wordt niet alleen een financieel resultatenoverzicht
opgesteld, maar ook een liquiditeitsprognose voor de rest van het jaar alsmede de
langere termijn gemaakt. Ieder kwartaal wordt de management informatie met onder
meer ontwikkelingen binnen de verhuur opgesteld.
In het verbindingenstatuut staat ondermeer het toetsingskader opgenomen aan de
hand waarvan verbindingen beoordeeld worden, ondermeer de minimale solvabiliteit
(gelijk aan die van Woningstichting zelf ) en het minimum aandeel in vermogen (>50%)
staan opgenomen.

42

Woningstichting Den Helder trok tot eind 2006 haar leningen aan via de gemeente
Den Helder, maar doet dat vanaf 2007 via de reguliere financieringsinstellingen en/
of banken. Deze leningen worden door het WSW geborgd. De gemeente Den Helder
heeft zich daarbij bereid getoond voor maximaal 250 miljoen euro als finale achtervang
te willen fungeren. Dit maximum zal overigens de komende jaren niet nodig zijn
volgens de meest recente meerjarenbegroting. Verder wordt de financiering van de
verschillende bv’s apart via de markt geregeld.
De geconsolideerde omzet van Woningstichting, inclusief haar deelnemingen,
bedraagt 85 mln euro. Hiervan heeft 60 mln euro betrekking op huuropbrengsten
en overige opbrengsten die met de normale bedrijfsuitvoering te maken hebben.
Daarnaast heeft 7 mln euro betrekking op de verkoop van bestaande huurwoningen.
De deelnemingen hadden in totaal een omzet van 37 mln euro. Dat is inclusief de omzet
die gemaakt wordt ten behoeve van Woningstichting zelf en de aan haar gelieerde
deelnemingen. Uitgangspunt is dat commerciële activiteiten een positief rendement
moeten tonen. Dat was in het afgelopen boekjaar met een winst na belastingen van
509.000 euro het geval voor het totaal van onze verbindingen.
Het Centraal Fonds Volkshuisvesting beoordeelt jaarlijks de financiële continuïteit van
Woningstichting. De zes terreinen van toezicht zijn: kwaliteit financiële informatie,
behoud maatschappelijk gebonden vermogen, financieel risicobeheer, liquiditeit,
solvabiliteit en draagkracht vermogen. De door het CFV uitgevoerde beoordeling bij
Woningstichting gaf geen aanleiding tot het doen van interventies.
De omvang van het eigen vermogen, zowel nu als in de nabije toekomst, is volgens
het CFV meer dan voldoende in het licht van de opgave, strategie en risicoprofiel.
De financiële continuïteit is gewaarborgd, rekening houdend met de voorgenomen
investeringen en de opgaven waaraan Woningstichting zich heeft verbonden. Het
volkshuisvestelijk vermogen als percentage van het balanstotaal in 2012 is 35,2, hetgeen
ruim boven het door CFV aangegeven minimum van 15,9% ligt. De financieringsruimte,
lees kasstromen, is wel beperkt door de Vestiahefing en Verhuurderheffing. Doch nadat,
zoals hierboven beschreven, een aantal investeringen is geschrapt dan wel uitgesteld,
kunnen de resterende investeringen worden uitgevoerd. Doordat van deze resterende
investeringen minimaal de helft nog niet het definitieve stadium bereikt heeft, kan bij
ongunstige ontwikkelingen tijdig ingegrepen worden om de financiële continuïteit
niet in gevaar te brengen.
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CFV vergelijkt jaarlijks in een benchmark Woningstichting met andere corporaties. We
betreuren het overigens dat het CFV met deze gewaardeerde en zeer gebruiksvriendelijke
service, stopt. We wachten de resultaten van de vergelijkingen door het nieuwe
Corporatie Benchmark Centrum af.
Belangrijkste conclusie van de laatste benchmark van het CFV is dat de solvabiliteit van
Woningstichting hoger is dan landelijk. Dat terwijl zowel bedrijfswaarde, boekwaarde
als eigen vermogen per woning van Woningstichting relatief laag zijn. Doch doordat
Woningstichting weinig leningen heeft, is de solvabiliteit toch hoog. De gemiddelde huur
bedraagt in 2012 bij Woningstichting 60,3% van de maximaal redelijke huur, terwijl dit
percentage landelijk op 67,2 ligt. Volgens de CFV benchmark zijn de netto bedrijfslasten
bij Woningstichting iets lager dan gemiddeld. En de rentelasten zijn een 40% minder.
Conclusies zijn dat qua kostenstructuur Woningstichting er gunstig uit springt en dat het
directe rendement, ondanks de lage huuropbrengsten, door de lage bedrijfslasten op
het gemiddelde niveau zit. Omdat Woningstichting niet waardeert tegen bedrijfswaarde
of actuele waarde hebben de recente waardedalingen van onroerend goed geen heel
grote gevolgen gehad voor het indirecte rendement, terwijl veel andere corporaties wel
forse verliezen op hun vastgoedportefeuille moesten nemen.
De financiële middelen die de komende jaren beschikbaar zijn voor nieuw beleid ten
behoeve van de maatschappelijke taak worden bepaald door de toekomstige kasstromen.
Deze worden nadelig beïnvloed door Vestiaheffing en Verhuurderheffing. In de oude
investeringsportefeuille is veel geschrapt en investeringen zijn uitgesteld. Ondanks deze
aanpassingen blijft Woningstichting in de stad investeren. Zoals voormalig minister Van
der Laan stelde: er zijn immers in Den Helder geen andere corporaties of particuliere
ontwikkelaars die de investeringen zouden kunnen overnemen.
De in het verleden behaalde resultaten tonen aan dat Woningstichting met haar
beleidskeuzes op de goede weg zat. De krimp werd en wordt opgevangen door
goedkope flats te vervangen door een beperkt aantal duurdere, maar nog steeds
betaalbare woningen, zowel huur als koop. Zoals uit het projectenoverzicht blijkt,
blijft Woningstichting breed investeren, onder meer in maatschappelijk vastgoed en
zorginstellingen. Dit opdat er een aantrekkelijk leefklimaat blijft in Den Helder. Door de
vergrijzing wordt ook veel uitgegeven aan seniorenwoningen. Woningstichting blijft
gelden vrijmaken voor nieuw beleid ten behoeve van de maatschappelijke taak en het
aanwezige vermogen wordt daarvoor ingezet. Ook de komende jaren zal gemiddeld zo’n
zes miljoen euro per jaar voor onrendabele toppen op nieuwbouwprojecten worden
gereserveerd. En jaarlijks zal, zolang het kabinet dat niet verbiedt, een klein miljoen

euro worden uitgegeven aan leefbaarheidprojecten, waaronder de bijdrage aan het
woonomgevingconvenant met de gemeente. In de wijk Nieuw Den Helder blijft bij veel
van onze projecten het accent liggen op onderwijs en opvoeding van de jeugd.
Woningstichting hecht veel waarde aan een goede relatie met de accountants en zowel
directie als Raad van Commissarissen laten zich meermaals per jaar informeren door hen
over de laatste ontwikkelingen. De accountant functioneert als onafhankelijk klankbord.
Voor zover mogelijk scheiden we wel altijd de controlefunctie en de adviesfunctie. Voor
contractjaar 2014 en verder wordt op dit moment een nieuwe aanbesteding uitgevoerd
voor de controlefunctie.
Om de uitgangspositie voor maatschappelijk ondernemerschap te behouden maakt
Woningstichting gebruik van haar netwerk. Zowel de Raad van Commissarissen als de
directie hebben regelmatig contact met belanghouders, lokale en landelijke politici
om de belangen van Woningstichting naar voren te brengen. Woningstichting is,
nu de bezoldiging van de voorzitter van Aedes is aangepast, weer lid geworden van
brancheorganisatie Aedes. Alle commissarissen zijn lid van de Vereniging Toezichthouders
Woningcorporaties (VTW). En om de vier jaar vindt een visitatie plaats. Woningstichting
werkt samen met andere Noord-Hollandse corporaties in ‘Kracht door Verbinding’. Doel is
om onder meer de beeldvorming rondom corporaties positief te beïnvloeden. Successen
worden dan ook, nadrukkelijker dan vroeger, in de pers gebracht. En alle ontwikkelingen
betreffende de splitsing, woonakkoord en het al dan niet schrappen van investeringen,
wordt uitgebreid gecommuniceerd. Er is een proactief persbeleid, ook via website en
Woonmagazine. Soms alleen aan rechtstreeks betrokkenen, zoals lokale en landelijke
politici. Soms ook via de pers. Intern verloopt communicatie via het Huisnummer en
directiemededelingen.
Woningstichting is ervan overtuigd dat door goede communicatie steeds meer inzicht
komt in de redenen waarom Woningstichting bepaalde acties neemt. Dit jaarverslag
is aangevuld met een uitgebreid maatschappelijk jaarverslag, omdat de jaarverslagen
een structurele en blijvende weergave vormen van hetgeen het afgelopen jaar vaak
op ad hoc basis is gecommuniceerd. De jaarverslagen dienen niet alleen een verslag
te doen van hetgeen Woningstichting het afgelopen jaar uitgevoerd heeft, ze dienen
ook de beweegredenen en achtergronden van onze acties weer te geven. Doelgroepen
zijn dan ook niet alleen de rechtstreeks bij Woningstichting betrokken belanghouders
en eigen medewerkers, doch ook politici en andere partijen die iets verder van onze
Woningstichting af staan. 				 
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Personeel en organisatie
Formatieplaatsen
In 2013 heeft Woningstichting twee nieuwe medewerkers aangenomen. Een van deze
twee medewerkers was al ruim bekend binnen de organisatie. De andere medewerker is
aangenomen binnen de groep Woondiensten. Tegenover het in dienst nemen van twee
nieuwe medewerkers, staat een afscheid van vier medewerkers; één daarvan helaas door
overlijden.
Woningstichting Den Helder telt hiermee aan het eind van het verslagjaar 88
medewerkers verdeeld over 79,8 formatieplaatsen (fte’s). Eind 2012 bedroeg het aantal
fte’s 81,7.
Helder Vastgoed Onderhoud B.V .had aan het eind van het verslagjaar 63 medewerkers in
dienst, 1 minder dan het jaar daarvoor. Het aantal fte’s daalde bij deze bv van 63,7 (eind
2012) naar 62,5 fte per eind 2013.
Binnen het aannemersbedrijf Dozy B.V. stond de teller op 31 december 2013 op 62
medewerkers, verdeeld over 59,7 fte’s. Helder Vastgoed Schilderwerken B.V. telde op haar
beurt 101 medewerkers, verdeeld over 100,3 fte’s.
Stagiaires/leerwerkplekken
Ook in 2013 bood Woningstichting weer stageplaatsen aan diverse studenten van
verschillende opleidingen. Op 5 oktober 2012 ondertekenden de directeuren van
zes woningcorporaties in Noord-Holland Noord, waaronder Woningstichting Den
Helder, een convenant. Het doel is meer jongeren een stage- of leerwerktrajecten bij
de corporaties dan wel bij de bedrijven die voor de corporaties werken, te bieden.
Doelstelling is dat minimaal 5% van het totaal aantal formatieplaatsen als stageplaats
beschikbaar wordt gesteld.
Gedurende het verslagjaar volbrachten 11 studenten hun stage bij Woningstichting (of
zijn daar nog mee bezig). Helder Vastgoed Onderhoud B.V. telde in het verslagjaar 13
stagiaires en/of leerlingen op een leer/werkplek. Daarmee voldeed Woningstichting in
het verslagjaar aan de afgesproken norm van 5%.
Helder Vastgoed Schilderwerken B.V. had 13 leerlingen.
Opleiding en training
Een groot aantal medewerkers volgde in het verslagjaar weer een training, cursus of
opleiding. Al deze studieactiviteiten vielen onder het kopje ‘functiegebonden scholing’
en zijn volledig door Woningstichting vergoed. Een aantal cursussen werd incompany
georganiseerd, zoals een Toolbox Fit en Gezond Werken voor de vaklieden van Helder
Vastgoed Onderhoud, een training ‘De klant op een voetstuk’ voor de medewerkers van
het Woonplein en een afdelingsoverschrijdende Workshop Huurrecht.
Twee personen maakten gebruik van het individuele loopbaanontwikkelingsbudget,
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de opleidingsmogelijkheid waarop medewerkers conform de CAO Woondiensten recht
op hebben. Alle medewerkers van 55 jaar en ouder verkozen extra roostervrije uren te
‘kopen’ uit hun individuele loopbaanontwikkelingsbudget.
Woonplein/kcc
Op het woonplein nam de werkdruk toe door een combinatie van een toenemend
(10%) aantal bezoekers en het wegvallen van een extra administratieve medewerker.
Om het aantal bezoekers te reduceren bood Woningstichting in 2013 haar klanten de
mogelijkheid hun inschrijving als woningzoekende schriftelijk te regelen.
Het kcc kreeg het in 2013 zwaar te verduren met veel telefoontjes over stormschade
in combinatie met capaciteitsproblemen door langdurig zieken. De vaste medewerkers
draaiden overuren en externe krachten sprongen bij. Zo bleef de dienstverlening op
peil. Dit bleek ook uit de hoge rapportcijfers waarmee de klanten de service van het kcc
waardeerden.
De borging van TobiasAX als nieuw primair systeem zorgde in 2013 bij zowel het
Woonplein als kcc voor uitdagingen die in 2014 nog een (intensief ) vervolg krijgen.
Ziekteverzuim
Het gemiddelde ziekteverzuim van de TI over 2013 was (ex zwangerschapsverlof ) 2,3%.
Een daling van 2,4% ten opzichte van 2012. Toen was het verzuimcijfer 4,6%. Binnen
Woningstichting overleed één medewerker die gedeeltelijk in de WAO zat. Er was in
2013 geen instroom in de WIA of WGA.
Het ziekteverzuimcijfer binnen Helder Vastgoed Onderhoud B.V. over 2013 lag met 7,3%
aanzienlijk hoger dan bij de TI. Schilderwerken daarentegen had een ziekterverzuim van
slechts 2,2%.
Woningstichting besloot begin 2013 na een oriëntatie op andere arbodienstverleners bij
Arboned te blijven. Tegelijk kregen wij een andere arboarts.
De stoelmassage op het werk en de mogelijkheid tot deelname aan bedrijfsfitness zijn
ook dit jaar naar tevredenheid van onze medewerkers gecontinueerd. Door verregaande
concurrentie verlaagde de sportschool haar tarieven en bood tegelijk meer diensten
voor deze lagere prijs. Wij hopen dat hiermee de daling in het aantal deelnemers wat wij
over 2013 constateerden weer omgezet wordt in een stijging.
Werkkostenregeling
Vorig jaar is er veel te doen geweest over de Werkkostenregeling. In 2013 werd bekend
gemaakt dat deze regeling niet per 1 januari 2014 verplicht zou worden gesteld, maar
per 1 januari 2015.
De spelregels zijn gelijk ook aangepast en nieuwe criteria werden geïntroduceerd,
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zoals het ‘noodszakelijkheidscriterium’. Alle eerdere berekeningen vervallen met het
veranderen van deze spelregels.
In 2014 zal een klein comité zich wederom buigen over de inhoud van de aangepaste
regeling.
Veiligheid en welzijn
In 2013 vond bij Helder Vastgoed Onderhoud B.V. een onaangekondigde
ontruimingsoefening met lotusslachtoffer plaats. De ontruiming verliep niet helemaal
naar wens en leverde goede leerpunten op. Ook bij Woningstichting was er een
onaangekondigde ontruimingsoefening. Deze verliep wel naar wens.
Onze Bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat eind 2013 uit 27 bedrijfshulpverleners.
Allen volgden de 2-daagse basiscursus Bedrijfshulpverlening van DHTC en namen deel
aan de jaarlijkse ééndaagse herhalingscursus.
Bij Woningstichting Den Helder aan de Middenweg zijn in totaal 22 bedrijfshulpverleners.
Dit is inclusief de 5 wijk/huismeesters die op hun werkplek in de wijk eerste hulp kunnen
bieden.
Bij Helder Vastgoed Onderhoud B.V. ging één hulpverlener met pensioen. Een vaste
inleenkracht van het magazijn volgde de modules brand, communicatie en ontruiming.
Daarmee beschikt Helder Vastgoed Onderhoud nu weer over 6 hulpverleners. Bij een
tiental vaklieden bleek behoefte te bestaan aan basiskennis eerste hulp. Voor deze
vaklieden is een EHBO-cursus georganiseerd.
Op beide locaties hebben onze bedrijfshulpverleners een AED-apparaat tot hun
beschikking.
Onze arbocoördinator heeft vanwege te drukke werkzaamheden aangegeven deze
rol in 2014 niet meer te kunnen vervullen. Navraag bij de inspectie SZW leerde ons
dat ieder bedrijf over een eigen preventiemedewerker (voorheen: arbocoördinator)
dient te beschikken en dat onze constructie van één arbocoördinator voor zowel
Woningstichting als Helder Vastgoed Onderhoud niet houdbaar is. Daarom is besloten
dat voor Woningstichting de personeelsfunctionaris en voor Helder Vastgoed Onderhoud
de junior medewerker kwaliteitsmanagement en beleidsondersteuning deze functie
gaan vervullen. Daartoe hebben zij in december 2013 een cursus preventiemedewerker
gevolgd en zullen zij hier in de loop van 2014 nadere invulling aan gaan geven.
In 2013 waren er twee kleine bedrijfsongevallen, beide voornamelijk te wijten aan
een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Eén geval heeft twee weken
ziekteverzuim tot gevolg gehad.
De VGW-commissie is dit jaar vier keer bijeen geweest. Onderwerpen van gesprek zijn
de aandachtspunten, voortvloeiend uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie van beide
locaties.

ICT
Net zoals in 2012 was in 2013 SG Tobias een aandachtstrekker op IT gebied. Toch
gebeurde er meer. Zo kregen we een nieuwe telefooncentrale, bellen we niet meer via
KPN en worden alle gegevens van Woningstichting met behulp van onze nieuwe backup omgeving veilig bewaard voor noodgevallen. Al deze gegevens staan voor dagelijks
gebruik opgeslagen op ons vernieuwde centrale opslagsysteem.
De software die ons internetverkeer regelt en filtert is bijgewerkt en er is een
nieuwe satellietlocatie aan ons systeem gekoppeld: Heerhugowaard. Ook onze
virtualisatiesoftware, de software waarmee we meer (servers) met minder (hardware)
kunnen doen, is bijgewerkt naar een nieuwe versie.
Hoewel niet direct zichtbaar voor iedereen die gebruik maakt van IT middelen binnen
de Woningstichting, is er dus, ook in 2013, weer veel werk verzet. In 2014 zullen we
onze uiterste best doen om de IT projecten zo uit te voeren dat noch klanten noch
medewerkers er veel last van hebben.
Voor het invoeren van de urenregistratie in SG is gebruik gemaakt van een viertal
uitzendkrachten. Gezamenlijk besteedden zijn zo’n 900 uur aan dit project.
Traject tot overname van onderhoudsgroep Woonwaard
2013 was ook het jaar van het voortraject naar de overname van een deel van de
medewerkers van Woonwaard Alkmaar.
Woonwaard is een van de corporaties in Nederland die vanwege overheidsbeleid
teruggaan naar de kern en een groot deel van de taken zal uitbesteden. Het onderhoud
is daar één van.
Omdat Helder Vastgoed Onderhoud B.V. (HVO) als geen ander het proces van onderhoudswerkzaamheden aan de huurwoningen kent is HVO gevraagd om een jaar lang het
proces binnen Woonwaard te analyseren en daar waar nodig te verbeteren. Halverwege
2013 was al een grote verbeterslag gemaakt.
Eind 2013 is definitief de keuze gemaakt om de werkzaamheden aan de woningen
in Alkmaar voortaan uit te laten voeren onder het bewind van Den Helder. Vanaf dat
moment verdiepte Woningstichting zich in de juridische constructie waarbinnen die
werkzaamheden en het personeel gegoten zouden moeten worden.
Eind 2013 werd vervolgens het bedrijf Helder Vastgoed Alkmaar B.V. (HVA) opgericht.
Hier moesten alle medewerkers vanuit Alkmaar in dienst komen. Hiërarchisch staat HVA
naast HVO in het organogram van de Holding “Helder Vastgoed”. Het bedrijf valt formeel
onder verantwoording van dhr R.P. Waltmann, directeur, en de dagelijkse uitvoering valt
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Realisatie nieuwe gevel in de Beatrixstraat

onder verantwoordelijkheid van A.H.M. de Winter, adjunct directeur van HVA zowel als
HVO. Daarnaast zijn twee managers parttime gedetacheerd bij HVA.
Milieubewust
In het kader van milieubewustzijn verving Woningstichting eind 2013 een aantal auto’s
van de zaak voor nieuwe, hybride auto’s. Deze nieuwe auto’s stoten minder vervuilende
stoffen uit dan de vorige auto’s en als bijkomend voordeel hebben zij een 0% fiscale
bijtelling.
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MTO
Iedere twee jaar wordt er binnen het hele bedrijf een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De ene keer vindt er een groot onderzoek
plaats, uitgevoerd door een extern bureau, en de andere keer een kleiner onderzoek,
dat wordt uitgevoerd in eigen beheer.
Eind 2013 was het tijd voor een onderzoek in eigen beheer. Begin 2014 zijn de resultaten
hiervan aan het MT gepresenteerd. Er volgen nog gespreksronden per groep.
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Aantal medewerkers per 31 december 2013
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Leeftijdsopbouw per 31-12-2013

t/m 25 jaar

26-30

2 (2%)

2 (2%)

10 (10%)

Helders Vastgoed Onderhoud B.V.
Dozy B.V.

Toegelaten Instelling
Helders Vastgoed Schilderwerken B.V.

Aantal dienstjaren per 31-12-2013
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Groep Onderhoud (voorheen onderdeel van de TI) is per 1 januari 2012 is verzelfstandigd. Alle ‘in dienst’ data staan daarom op 1 januari 2012.
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Aantal WAO’ers + WIA in dienst per 31-12-2013
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Helder Vastgoed Onderhoud
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1
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2
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Personeelsverloop 2013:

In

Uit

Verloopcijfer *

Ziekteverzuim per 31-12-2013

Incl. zwangerschap

Ex. zwangerschap

Toegelaten Instelling

2

4

4.4%

Toegelaten Instelling

2,4%

2,3%

Helder Vastgoed Schilderwerken 11

8

8,0%

Helder Vastgoed Schilderwerken

2,2%

2,2%

Helder Vastgoed Onderhoud

1

2

3,1%

Helder Vastgoed Onderhoud

7,3%

7,3%

Dozy BV

3

2

3,2%

Dozy BV

4,7%

4,7%

*verloopcijfer is aantal medewerkers uit dienst als percentage van totaal aantal medewerkers.
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Financiën
“Jaarrekening van corporaties zijn voor buitenstaanders
onbegrijpelijk en voor insiders hilarisch”
meldde Johan Conijn, buitengewoon hoogleraar Woningmarkt aan de UvA, in het Aedes
magazine. Desalniettemin een korte toelichting op de financiën van Woningstichting Den
Helder in 2013.
De verlies en winstrekening van Woningstichting geeft een negatief saldo van 4.804.000 euro
(vorig jaar 3.398.000 euro). In de begroting was een verlies van 4.048.000 euro opgenomen.
De doelstelling van Woningstichting is om jaarlijks een budgettair neutraal resultaat te
behalen. Alle middelen zijn uitsluitend besteed in het belang van de volkshuisvesting.
Van het behaalde resultaat had 484.000 euro verlies betrekking op boekhoudkundige
herwaarderingen. Daarnaast is 7.099.000 euro positief resultaat behaald op de verkoop van
woningen. Er is echter ook 9.845.000 euro gereserveerd voor toekomstige onrendabele
toppen op nieuwbouwprojecten. Dat alles maakt dat het genormaliseerde bedrijfsresultaat
1.574.000 euro negatief bedroeg.
De kwalitatieve analyse van het resultaat leert dus dat het resultaat uit normale
bedrijfsuitoefening 1.574.000 euro bedroeg. Begroot was hiervoor een verlies van
3.007.000 euro. De opbrengsten waren iets hoger dan begroting, met name door hogere
huuropbrengsten. De kosten waren in het algemeen lager dan begroot. Er waren met
name lagere uitgaven voor onderhoud. Alle afwijkingen waren incidenteel van aard. De
doelstelling van Woningstichting is om jaarlijks een budgettair neutraal resultaat te behalen
op de activiteiten uit normale bedrijfsuitoefening.
In het normale exploitatieresultaat is 509.000 euro aan positief resultaat uit deelnemingen
opgenomen. Dat is lager dan de begrote 1.040.000 euro. Zowel Helder Vastgoed Onderhoud
BV en Helder Vastgoed Schilderwerken BV toonden goede resultaten. De winst van Dozy
BV viel tegen. De verwachting is dat ook in 2014 de deelnemingen winst zullen maken. De
verbindingen staan opgenomen tegen netto vermogenswaarde. Helder Vastgoed BV is
volledig geconsolideerd.
Zoals in het strategisch beleid is verwoord is de verkoop van huurwoningen noodzakelijk om
de grote ongedekte uitgaven aan herstructurering en andere onrendabele investeringen te
kunnen dragen. In het afgelopen boekjaar bedroeg de netto-opbrengst van de verkoop van
67 woningen en garages 7.099.000 euro. Begroot was een netto opbrengst van 5.000.000
euro, bij een verwachte verkoop van 50 woningen. Woningstichting verwacht de komende
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jaren op het niveau van 50 te verkopen huurwoningen per jaar uit te komen. Dit is het aantal
dat minimaal nodig is om de onrendabele toppen op de nieuwbouwprojecten te dekken,
maar is door de economische recessie en de maatregelen van het kabinet ruim lager dan de
aantallen uit het verleden.
Alle woningen die ter verkoop aan derden worden aangeboden, worden getaxeerd door
een onafhankelijke makelaar op het moment dat ze voor het eerst worden aangeboden.
Mede op basis van deze taxatie, doch ook op basis van o.m. marktontwikkelingen en WOZwaarde wordt door onze interne makelaar vastgesteld wat de waarde van het pand is op het
moment dat deze daadwerkelijk wordt verkocht. Zo’n verkoop kan plaatsvinden tot vijf jaar
na de oorspronkelijke taxatie. De uiteindelijke verkoopprijzen zijn, afhankelijk van de situatie,
0% tot 10% lager dan de marktprijzen. Van woningen die verkocht worden met een prijs die
meer dan 10% afwijkt van de WOZ waarde, wordt een nieuwe, onafhankelijke taxatie gedaan.
In overleg met het Ministerie van BZK worden in de herstructureringswijken ook
koopwoningen met een prijs van boven de € 200.000 gebouwd teneinde een meer
gevarieerde voorraad te krijgen.
De verkoopopbrengsten zijn gebruikt ten behoeve van de dekking van de onrendabele
toppen van nieuwbouwprojecten. In 2013 wordt voor 9.845.000 euro aan onrendabele
toppen (ORT) als last meegenomen. De ORT op het gereedgekomen project Brede school
Pasteurstraat valt deels vrij voor 325.000 euro en MFC Den Oever heeft 70.000 euro dat
vrijvalt. Bij het project Tuinstraat wordt 500.000 toegevoegd, bij het project Rozenhout wordt
86.000 toegevoegd, terwijl bij School 7 (de bibliotheek) 274.000 euro vrijvalt. De verbouwing
van oude bibliotheek Bernardplein (383.000 euro) en MFC Julianadorp (54.000 euro) kennen
iets hogere ORT’s dan oorspronkelijk verwacht. Nieuwe ORT’s zijn er voor de 70 te realiseren
woningen Molenplein fase 3 (2.850.000 euro),aanschaf/sloop VBM gebouw (1.818.000 euro),
de verbouwing van het Vögelegebouw ( 797.000 euro), de aankoop van verschillende van
Mooiland-Vitalis aangekochte panden ( 24.000 euro), bouw- en woonrijp maken Duinpark
fase 3 in de Falgabuurt (4.002.000 euro). In totaal wordt in 2013 9.845.000 euro aan de
voorziening ORT toegevoegd.
De waardering van ons bezit is in principe gebaseerd op historische kostprijs minus
afschrijvingen. Echter, in die gevallen dat van een sociaal cluster de bedrijfswaarde lager
was dan de historisch kostprijs minus afschrijvingen nemen we de lagere bedrijfswaarde.
De boekwaarde van commerciële clusters worden vergeleken met de marktwaarde en
indien deze lager is, nemen we de lagere marktwaarde. Herberekeningen leidde tot een
(boekhoudkundig) nadeel van 484.000 euro.
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herbestemmingsreserve dan wel herinvesteringsreserve waardoor de belastingdruk nihil
is. Door het gebruik van de fiscale onderhoudsvoorziening en door de daling van de WOZ
waarde is de verwachting dat de komende jaren geen vennootschapsbelasting zal hoeven
te worden betaald. Hierdoor zullen geen belastinglatenties hoeven te worden opgenomen.
Er zijn vier roll-over leningen met een totaalbedrag van 47,5 mln euro. De renterisico’s zijn
via derivaten bijna volledig geminimaliseerd. De derivaten kennen geen margin calls of
break clausules, waardoor er geen bijstortverplichtingen zullen zijn. Er zijn geen financiële
vaste activa waarover financiële risico’s gelopen worden.
Woningstichting heeft in 2013 geen financiële ondersteuning verleend aan buitenlandse
instellingen.

Wethouder Pia Bruin
stort eeste paal Rozenhout

De gemeente Den Helder nam in 2013 14.3 ha. aan gronden van Woningstichting in
Julianadorp Oost over voor een bedrag van 7.792.424 euro. Daarbij staat Woningstichting
garant voor de afname van het commerciële programma met maximaal 6.938.000 euro.
Dat moet uiterlijk januari 2015 rond komen.
Eind 2013 bezat Woningstichting 10.044 woongelegenheden (10.091 eind 2012) en 11.264
vhe’s (11.303 eind 2012).

De boekwaarde op basis van de historische kostprijs is 211 mln euro. De actuele
bedrijfswaarde is 304 mln euro. De parameters die gebruikt worden om de bedrijfswaarde
te berekenen sluiten aan met die door het CFV voorgeschreven zijn. De discontovoet is
5,25%. De reguliere huurstijging is gelijk aan de inflatie plus 1,5% boveninflatoir en komt
de komende jaren uit op 3,5%. Zowel de variabele lasten als de onderhoudskosten stijgen
op termijn naar 3%. De huurderving is structureel op 1,05% gesteld. De marktwaarde van
het totale bezit is af te leiden van de WOZ waarde en deze was vorig jaar in totaal 1.278
mln. euro.
De solvabiliteit bedraagt 22,5% wanneer de vaste activa worden gewaardeerd tegen
historische kostprijs. Wanneer de solvabiliteit berekend wordt op basis van de bedrijfswaarde,
dan stijgt deze voor eind 2013 tot 41,3%. Het CFV stelt dat de minimale solvabiliteit 15,9%
moet bedragen. Woningstichting hanteert als doelstelling dat de solvabiliteit op basis
van historische kostprijs hoger moet zijn dan de solvabiliteitseis van het CFV. Aan deze
doelstelling wordt dus ruimschoots voldaan.
Door de uitspraak van de Hoge Raad, worden corporaties tot 1 januari 2012 beschouwd
als Algemeen Nut Beogende Instelling. De fiscale winsten van Woningstichting Den
Helder over de periode 2008 t/m 2011 werden dan ook worden opgenomen in een

Woningstichting wordt in haar bedrijfsvoering geconfronteerd met diverse (voorgenomen)
regeringsmaatregelen voor de gereguleerde huursector. Deze maatregelen betreffen
onder meer de Wet Verhuurderheffing en een verruiming van het huurbeleid. Daarnaast
wordt de sector geconfronteerd met een door het CFV opgelegde extra heffing voor
saneringssteun.
De Verhuurderheffing naar de kennis van heden loopt voor Woningstichting op naar
ruim zes miljoen euro in 2017. Voor de jaren 2014 tot en met 2017 houdt Woningstichting
rekening met een totale saneringssteun heffing van zes miljoen euro.
Om te blijven voldoen aan kengetallen zoals die door externe partijen gehanteerd
worden en relevant zijn voor het behouden van toegang tot de kapitaalmarkt heeft
Woningstichting een beleid ingezet van enerzijds beperking van investeringen en
anderzijds boven inflatoire huurstijgingen. De extra huurstijgingen van gemiddeld 1,5%
per jaar zullen naar verwachting uiteindelijk bijna drie miljoen euro per jaar opleveren. Dit
zal een positief effect hebben op onze exploitatiekasstroom. Voor onze maatschappelijke
prestatie inzake het betaalbaar houden van huren zal dit een negatieve impact hebben.
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Woningstichting heeft in haar projecties rekening gehouden met een investeringsvolume
in de komende jaren van gemiddeld tussen de dertig en veertig miljoen euro per jaar. Haar
gecommitteerde investeringen per 31 december 2013 liggen onder dit bedrag. Het grootste
deel van de investeringen kan worden gefinancierd uit de interne kasstromen. De externe
financieringsbehoefte voor de komende drie jaar is vijfenveertig miljoen euro, onder meer
ten behoeve van vijftien miljoen euro aan herfinanciering.
Met de extra huurstijgingen en het terugdringen van investeringen kan Woningstichting
in financieel opzicht de gevolgen van de genoemde heffingen opvangen en verwacht zij
blijvend te kunnen voldoen aan de kengetallen. De ICR (Interest Coverage Ratio) komt uit
op gemiddeld 2,12 en blijft dus boven minimum van 1,4. De DSCR (Debt Service Coverage
Ratio) is gemiddeld 2,35 en dus ruim boven de WSW norm van 1,00. De solvabiliteit op basis
bedrijfswaarde komt met gemiddeld 42% niet onder het algemene minimum volgens WSW
van 22,5%. De loan to value is op zijn hoogst 61% en blijft dus beneden maximum van 75%.

Naam BV

x1.000 euro

HV Projectontwikkeling B.V.
HV Bouwadvies B.V.
HV Schilderwerken Den Helder B.V.
HV Vastgoedbeheer B.V.
HV Onderhoud B.V.
HV Alkmaar B.V.
HV Woondiensten B.V.

Omzet 2013

En het schuldrestant van door het WSW geborgde leningen kent een dekkingsratio van 9%
hetgeen ruim beneden de WSW norm van 50% blijft. Dus Woningstichting mag verwachten
dat zij toegang blijft houden tot de kapitaalmarkt. Het eigen middelenbeleid van het WSW
noch de nieuwe beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen
hebben een negatieve impact op de financieringscapaciteit. Omdat Woningstichting
waardeert tegen historische kostprijs hebben de maatregelen slechts zeer beperkt invloed
op de waardering van het vastgoed en daarmee op het eigen vermogen. Zoals gemeld,
de solvabiliteit op basis historische kostprijs is met 22,5% ruim boven het CFV-minimum
van 15,9%. Het bestuur zal de voorgenomen maatregelen in de komende jaren conform de
projecties moeten realiseren. De gevolgen van de eventuele juridische splitsing zijn overigens
niet opgenomen in bovenstaande analyse.

Resultaat 2013
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Begroting 2013

20
509

700
1.040

4.610
7.315
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CRITERIA VOOR HET SAMENVATTEN VAN DE
STATUTAIRE JAARREKENING
Onderhavig stuk is een samenvatting van de statutaire jaarrekening over boekjaar 2013.
Er zijn in Nederland geen algemeen vastgestelde criteria beschikbaar voor het opstellen
van samengevatte financiële overzichten. Hierom heeft de directie deze criteria zelf
ontwikkeld. Het doel van deze samenvatting is om op hoofdlijnen een indruk te kunnen
geven van het financiële reilen en zeilen van Woningstichting Den Helder. De gehanteerde
criteria en het aggregatieniveau van deze samenvatting zijn hierop toegespitst.
Bijgesloten samenvatting van de statutaire jaarrekening is als volgt tot stand gekomen:
a. de oorspronkelijke balans per 31 december 2013, winst-en-verliesrekening en
kasstroomoverzicht zijn ingekort, waarbij voor elk van de financiële overzichten
is volstaan met het overnemen van de totalen per hoofdcategorie en sommige
tussentellingen achterwege zijn gelaten
b. de statutaire jaarrekening is gebaseerd op Titel 9 Boek 2 BW. In deze samenvatting zijn
de grondslagen integraal herhaald
c. de toelichtingen die zijn vereist op basis van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
zijn vereenvoudigd weergegeven, rekening houdend met het beoogde doel van deze
samengevatte financiële overzichten.
In deze samenvatting zijn ook vergelijkende cijfers weergegeven.
Bijgesloten samenvatting is op een later moment uitgebracht dan de statutaire
jaarrekening. Omdat dit stuk slechts beoogt een samenvatting te geven van de
oorspronkelijke statutaire jaarrekening over boekjaar 2013 is geen rekening gehouden
met gebeurtenissen in de tussenliggende periode.
Het kennisnemen van deze samenvatting kan niet in de plaats treden van het kennisnemen
van de statutaire jaarrekening over boekjaar 2013, aangezien diverse vereenvoudigingen
zijn aangebracht. Gebruikers die behoefte hebben aan meer informatie kunnen een
exemplaar van de statutaire jaarrekening aanvragen via Woningstichting Den Helder,
Postbus 90, 1780 AB Den Helder.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN
RESULTAATBEPALING (ENKEL VOUDIG EN
GECONSOLIDEERD ) VAN SAMENGEVATTE
JAARREKENING
REGELGEVING
De beschrijving van de grondslagen is een samenvatting van de grondslagen zoals
opgenomenin de statutaire jaarrekening.
De jaarverslaglegging door toegelaten instellingen dient te voldoen aan de eisen zoals
deze zijn geformuleerd in het Besluit Beheer Sociale Huursector. In dit besluit wordt Titel
9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing verklaard, met uitzondering van
een aantal specifiek genoemde artikelen. Deze wettelijke bepalingen zijn door de Raad
voor de Jaarverslaglegging nader uitgewerkt in richtlijnen, onder andere in een specifieke
richtlijn 645 voor de jaarverslaglegging door toegelaten instellingen volkshuisvesting. Wij
hebben ons bij het opstellen van onze jaarrekening gebaseerd op deze voorschriften en
richtlijnen.
ALGEMEEN
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van Helder Vastgoed BV
en de daarmee verbonden maatschappij Woningstichting Den Helder.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen
en transacties geëlimineerd, evenals de binnen de groep gemaakte winsten. De
groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van
derden, indien van toepassing, afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht.
De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat berusten op
de grondslag van de historische kostprijs, tenzij hierna anders is vermeld. De baten en de
lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

GRONDSLAGEN VOOR BALANSWAARDERING
MATERIELE VASTE ACTIVA
ONROERENDE ZAKEN IN EXPLOITATIE.
Deze activa zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs, verminderd met de verkregen
subsidies à fonds perdu en vervolgens verminderd met de toegepaste afschrijvingen
volgens het lineaire systeem dan wel duurzame lagere bedrijfswaarde, gebaseerd op
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voorzichtige uitgangspunten. Bij gezamenlijke koop/huurprojecten worden eventuele
overschotten van de koopwoningen in mindering gebracht op de investeringen van
de huurwoningen. Bij na-investeringen worden alleen kosten geactiveerd wanneer
deze leiden tot extra huuropbrengsten, een uitbreiding van de capaciteit, verlenging
van de gebruiksduur, toename van de restwaarde of een gevolg zijn van wettelijke
verplichtingen. Woningstichting heeft haar bezit verdeeld in acht wijken. Daarnaast
worden grote nieuwbouwcomplexen als aparte Produkt-Markt combinaties behandeld.
Bij het huurbeleid en het financieringsbeleid wordt in eerste instantie geen onderscheid
naar aparte subcomplexen gemaakt. Wel is er onderscheid in hoog- en laagbouw.
De afschrijvingsperiode is afhankelijk van de economische levensduur. Op gronden
wordt niet afgeschreven.
De toegepaste afschrijvingstermijnen in jaren zijn als volgt, lineaire tenzij anders vermeld:
Grond
Bouw
CV
Lift
Groot-onderhoud *)
Woningaanpassing

0
50/40
50/25
50/20
div.
20

Warmwaterinstallatie
Warmte- en geluidsisolatie
Geriefsverbeteringen
Gebouwen
Inventaris/vervoermiddelen

20
div.
div.
3% per jaar
div. lineair

*) Recent groot onderhoud wordt rechtstreeks ten laste van resultaat gebracht.
BEDRIJFSWAARDE/MARKTWAARDE
De bedrijfswaarde van sociaal vastgoed wordt vastgesteld aan de hand van de volgende
parameters: werkelijke huurderving in het boekjaar, de gemiddelde huurverhoging per 1
juli van enig boekjaar rekeninghoudend met het inflatiepercentage vanuit de financiële
meerjarenplanning en de disconteringsvoet volgens de WSW regelgeving.
Als norm voor de huuropbrengsten, overige bedrijfslasten, verzekeringen en belastingen
en onderhoudslasten worden de werkelijke kosten in het boekjaar gebruikt.
De classificatie van de kasstroomgenererende complexen ten behoeve van de
berekening van de bedrijfswaarde is gebaseerd op de Produkt-Markt combinaties naar
wijk enerzijds en hoog- en laagbouw anderzijds.
De marktwaarde van commercieel Vastgoed wordt voor woningen vastgesteld via
de fiscale leegwaarderatio, waarbij de verhouding tussen jaarhuur en WOZ waarde
bepalend is voor de waardering. Voor bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed
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wordt de marktwaarde bepaald via de verhouding tussen jaarhuur en verkoopprijs. Voor
zorginstellingen is de marktwaarde gelijk aan de bedrijfswaarde omdat het beleid inzake
huren en onderhoud voor zorggebouwen gelijk is aan die van sociaal vastgoed.
ONROERENDE ZAKEN IN ONTWIKKELING
De onroerende zaken in ontwikkeling zijn gewaardeerd tegen de tot en met balansdatum
bestede bedragen, inclusief betaalde rente over het geïnvesteerd vreemd vermogen
tijdens de bouwperiode, onder aftrek van eenmalige subsidies en een eventueel
onrendabel deel van de investering.
ONROERENDE EN ROERENDE ZAKEN TER DIENSTE VAN EXPLOITATIE
Deze activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met
afschrijvingen,bepaald op basis van de verwachte economische levensduur. De
afschrijvingen zijn berekend volgens het lineaire systeem.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
DEELNEMINGEN
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd op de netto-vermogenswaarde, vastgesteld
op basis van de grondslagen van de groep.
VOORRADEN
Voorraden materialen worden gewaardeerd tegen de laatst betaalde inkoopprijs. Hierbij
wordt rekening gehouden met een voorziening voor mogelijke incourantheid.
Het onderhanden werk (onroerende zaken onverkocht in aanbouw bestemd voor
verkoop) wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto- opbrengstwaarde.
De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten
die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.
De voorraad woningen (opgeleverd en nog niet verkocht) wordt gewaardeerd tegen
vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde
wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De vervaardigingsprijs
omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks aan
de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd
op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en
verkoop.
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ONDERHANDEN WERKEN
Het onderhanden werk wordt gewaardeerd tegen de bestede directe kosten, verminderd
met de reeds gefactureerde termijnen. Door deze salderingsmethode kan het
onderhanden werk afwisselend onder de vlottende activa en de kortlopende schulden
staan.
LENING U/G
De lening u/g is gewaardeerd tegen nominale waarde.
TE VORDEREN SUBSIDIES
Waardering van de te vorderen subsidies vindt plaats door aan de contante waarde
van de subsidies bij aanvang van de exploitatie jaarlijks rente toe te rekenen tegen het
subsidierendement, onder aftrek van de jaarlijks te ontvangen bijdragen.
KORTLOPENDE VORDERINGEN
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen voor de risico’s van oninbaarheid.
LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter
dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder
schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.

VOORZIENINGEN
VOORZIENING ONDERHOUD
De waardering van de voorzieningen is tegen nominale waarde.
SCHULDEN
Alle schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
BELASTINGLATENTIES
Voor latente belastingen wordt een voorziening getroffen voor tijdelijke verschillen tussen
de boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving
en fiscale boekwaarde van die posten. Latente belastingvorderingen en voorzieningen
worden per iedere verslagdatum herzien. Omdat naar verwachting de komende vijf jaar
geen vennootschapsbelasting zal worden betaald, zijn er weinig latenties.
De (actieve) belastinglatentie inzake te slopen woningen wordt nominaal berekend,
waarbij uitgegaan wordt van het verwachte aantal woningen dat de komende vijf jaar
gesloopt zal worden.
De (actieve) belastinglatentie inzake te verkopen woningen wordt nominaal berekend,
waarbij uitgegaan wordt van het verwachte aantal woningen dat de komende vijf jaar
verkocht zal worden.
De (passieve) belastinglatentie inzake de onderhoudsvoorziening wordt nominaal
berekend, waarbij wordt uitgegaan van de mutatie in deze voorziening die zich in het
betreffende jaar heeft voorgedaan.

Bezoekers Kopersmarkt
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De (actieve) belastinglatentie inzake leningen is gebaseerd op het verschil tussen de
marktwaarde en nominale waarde van de leningen per 1/1/2008, het moment van ingaan
van de integrale belastingplicht. Deze wordt tegen de contante waarde berekend. Jaarlijks
vindt vrijval plaats omdat leningen afgelost worden dan wel de rente betaald wordt.
VOORZIENING TOEKOMSTIGE ONRENDABELE INVESTERINGEN
Deze voorziening dient om financiële effecten van het ingezette investeringsbeleid
duidelijk tot uitdrukking te laten komen. De besluiten van de Raad van Commissarissen
inzake Onrendabele Toppen dienen als uitgangspunt voor deze voorziening. In een aantal
gevallen betekent dit dat door de Raad van Commissarissen opdracht gegeven is de
kosten te verlagen of de opbrengsten te verhogen.
VOORZIENING JUBILEUMUITKERINGEN
Deze voorziening is gevormd om de financiële effecten van de toekomstige jubilea
inzichtelijk te maken. De voorziening wordt jaarlijks aangepast. Per balansdatum wordt
per medewerker bepaald hoe groot de kans is dat een medewerker de diverse jubilea
uitbetaald zal krijgen.
VOORZIENING LOOPBAANONTWIKKELINGSBUDGET
De voorziening is gevormd ten behoeve van de toekomstige loopbaanontwikkelingstrajecten van medewerkers. De daadwerkelijke uitgaven worden in
mindering gebracht op de voorziening.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Lasten worden opgenomen in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.
HUREN
De huren zijn verantwoord onder aftrek van de derving wegens leegstand en oninbaarheid.
LASTEN ONDERHOUD
Hieronder vallen de kosten voor het jaarlijks terugkerend onderhoud. Ook het planmatig
onderhoud wordt direct ten laste van het resultaat gebracht, tenzij dit onderhoud
resulteert in een hogere huur waarmee de kosten terugverdiend kunnen worden. Dan
wordt planmatig onderhoud geactiveerd.
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OVERIGE BEDRIJFSLASTEN
Hieronder worden de overige kosten verantwoord die zijn gemaakt in het kader van de
gewone bedrijfsvoering, zoals huisvestingskosten, bestuurskosten, algemene kosten,
overige personeelskosten, belastingen, verzekeringen, leveringen en diensten etcetera.
Bijzondere baten en lasten De bijzondere baten en lasten worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde.
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN
Onder buitengewone baten en lasten worden die posten opgenomen die niet uit de
normale bedrijfsactiviteiten voortkomen en dus niet in het normale bedrijfsresultaat
worden verantwoord.
VENNOOTSCHAPSBELASTING
In 2007 heeft Woningstichting De Helder de Vaststellingovereenkomst ‘Belastingplicht
Woningcorporaties’ ondertekend, die met terugwerkende kracht per 1 januari 2006 geldt.
Per 31 december 2007 is deze overeenkomst door de belastingdienst opgezegd. Per 1
januari 2008 is Woningstichting Den Helder integraal belastingplichtig. Bij de bepaling van
de belastingen in de jaarrekeningen vanaf 2008 is voor zover van toepassing, aansluiting
gezocht bij vso 2.
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare
winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de winst- en
verliesrekening opgenomen. De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare
belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over
het boekjaar, berekend aan de hand van de belastingtarieven die zijn vastgesteld op
verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele
correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting. Hierbij wordt rekening
gehouden met de verschillende fiscale faciliteiten voor zover van toepassing.

Woningstichting Den Helder kan tot en met 2011 worden beschouwd als een algemeen
nut beogende instelling (ANBI). De volledige fiscale winsten, m.u.v. de winst van
Aannemingsbedrijf JJ Dozy BV, zijn derhalve in een fiscale herbestedingsreserve worden
ondergebracht, waardoor naar mening van directie daarover geen belasting zal hoeven
te worden betaald. In 2013 zijn er voldoende fiscale kosten om ook geen fiscale winst te
hebben.
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Bomen planten Tuinproject IJsselmeerstraat
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Balans, verlies/winstrekening

en kasstroomoverzicht van samengevatte jaarrekening
GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (X € 1.000,00)
Activa				

2013
2012
Vaste activa		

Immateriële vaste activa		
Computersoftware
1.449
1.553
			
Materiële vaste activa			
- Sociaal Vastgoed in Exploitatie
140.168
151.216
- Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
3.895
12.161
- Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
16.887
17.094
			
Vastgoedbeleggingen				
- Commercieel Vastgoed in exploitatie
67.782
65.210
- Vastgoed in ontwikkeling voor eigen explotatie
6.544
5.077
						
Totaal materiele activa
236.725
252.311
							
Financiële vaste activa				
		- Latente belastingvordering(en)
947
1.065
- Overige vorderingen
323
384
Totaal financiële vaste activa
1.270
1.449
							

Vlottende activa

Voorraden				
		- Vastgoed bestemd voor de verkoop
10.103
8.844
- Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
3.748
2.049
- Overige voorraden
646
625
							
Onderhanden projecten
905
569
Vorderingen				
		- Huurdebiteuren
94
146
- Gemeenten
23
107
- Overige vorderingen
2.267
1.039
- Overlopende activa
1.312
3.976
Totaal vlottende activa

19.098

17.355

Liquide middelen
38.814
27.912
							
Totaal activa
295.907
299.027
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (X € 1.000,00)
Passiva				

2013

2012

Eigen Vermogen				
- Kapitaal		
1
1
- Overige reserves
73.274
67.876
- Resultaat boekjaar
-4.805
3.398
						
Totaal eigen vermogen
66.470
71.275
						
Voorzieningen				
- Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
11.622
12.662
- Voorziening latente belastingverplichting
40
- Voorziening Garantieverplichtingen
1.803
1.794
- Overige Voorzieningen
16.129
10.106
						
Totaal voorzieningen
29.554
24.602
						
Langlopende schulden 				
- Schulden/leningen overheid
71.817
74.881
- Schulden/leningen kredietinstellingen
112.588
112.858
- Waarborgsommen
35
26
						
Totaal langlopende schulden
184.440
187.765
						
Kortlopende schulden 				
- Onderhanden projecten
29
28
- Schulden aan kredietinstellingen
138
3.710
- Schulden aan gemeenten
3.365
43
- Schulden aan leveranciers
2.407
3.211
- Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.693
1.615
- Schulden ter zake van pensioenen
391
579
- Overige schulden
936
538
- Overlopende passiva
5.484
5.661
						
Totaal kortlopende schulden
15.443
15.385
							
Totaal passiva
295.907
299.027
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2013 (X € 1.000,00)		
2013

				

2012

Bedrijfsopbrengsten				
		- Huuropbrengsten
56.631
54.685
		- Opbrengsten servicecontracten
2.701
2.522
		- Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
7.099
5.174
		- Opbrengst onderhanden projecten
8.356
10.497
		- Wijziging in onderhanden werk
-893
103
		- Geactiveerde produktie eigen bedrijf
10.655
10.410
		- Overige bedrijfsopbrengsten
848
1.151
					
Som der bedrijfsopbrengsten
85.397
84.541
							
Bedrijfslasten				
		- Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
12.819
12.606
		- Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
10.666
- 3.422
		- Lonen en salarissen
13.473
12.492
		- Sociale lasten
2.335
2.193
		- Pensioenlasten
2.106
2.011
		- Kosten uitbesteed werk
19.597
25.552
		- Onderhoudslasten
4.024
5.284
		- Leefbaarheid
429
471
		- Overige bedrijfslasten
16.931
15.678
							
Som der bedrijfslasten
82.380
72.865
							
Bedrijfsresultaat
3.017
11.677
							
Financiële baten en lasten				
		- Mutatie latente belastingen
-118
- 142
		- Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
820
548
		- Rentelasten en soortgelijke kosten
-8.524
- 8.685
							
Saldo financiële baten en lasten
- 7.822
- 8.279
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

N

V

3.398

- 		

-

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen
N - 4.805
V
							
Resultaat na belastingen
N - 4.805
V

3.398

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		
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- 4.805

3.398

8
GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHT PER 31 DECEMBER 2013 (X € 1.000,00)
					

2013		
2012

Kasstroom uit operationele activiteiten 						
Bedrijfsresultaat 		
3.017 		
11.677
								
Aanpassingen voor: 						
		 - afschrijvingen
12.819		
12.606
- vrijval/dotatie voorzieningen
14.797		
1.849
- aanpassing naar lagere bedrijfswaarde
485		
-4.155
					
28.101		
10.300
Veranderingen in het werkkapitaal: 						
		- Voorraden
-2.979		
1.774
- Vorderingen
1.413		
-596
- Onderhanden projecten
-336		
3.015
- Kortlopende schulden (excl. Bankkrediet)
-12		
-2.756
					
-1.914		
1.437
								
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 		
29.204 		
23.414
								
- Ontvangen/(betaalde) interest
-7.475		
-8.228
- Ontvangen dividend 		
- Ontvangen/(betaalde) belasting naar de winst
-118		
-142
					
-7.593		
-8.370
								
Kasstroom uit operationele activiteiten
21.611 		
15.044
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 						
- Investeringen in materiële vaste activa
-23.365		
-56.998
- Desinvesteringen in materiële vaste activa
16.018		
35.641
- Investeringen in financiële vaste activa
0		
-11
- Desinvesteringen in financiële vaste activa
179		
261
- Investeringen in immateriële vaste activa
-216		
-1.494
- Desinvesteringen in immateriële vaste activa
-		
63
								
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 		
-7,384		
-22.538
								
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 						
- Ontv. uit langlopende schulden (nieuwe leningen)
-		
15.000
- Aflossingen langlopende schulden
-3.325		
-3.642
								
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 		
-3.325 		
11.358
								
Toename/afname geldmiddelen 2012 		
10.902 		
3.863
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ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (X € 1.000,00)		
Activa				

Vaste activa

2013

2012

Immateriële vaste activa				
		- Computersoftware
1.386
1.473
					
Materiële vaste activa				
- Sociaal Vastgoed in Exploitatie
140.169
151.215
- Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
3.895
12.161
- Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
13.996
14.410
							
Vastgoedbeleggingen				
- Commercieel Vastgoed in exploitatie
67.782
65.212
- Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie
6.544
4.489		
		Totaal materiele activa
233.772
248.959
							
Financiële vaste activa				
- Deelnemingen in groepsmaatschappijen
7.315
7.926
- Vorderingen op groepsmaatschappijen
0
0
- Latente belastingvordering(en)
947
1.065
- Overige vorderingen
325
384
							
Totaal financiële vaste activa
8.585
9.375
							
Vlottende activa				
Voorraden				
		- Vastgoed bestemd voor de verkoop
13.280
10.382
- Overige voorraden
0
0
- Onderhanden projecten
0
486
							
Vorderingen				
- Huurdebiteuren
93
146
- Gemeenten
23
107
- Vorderingen op groepsmaatschappijen
1.305
776
- Overige vorderingen
1.026
397
- Overlopende activa
991
3.791
							
Totaal vlottende activa
16.719
16.086
							
Liquide middelen
33.388
21.566
							
Totaal activa
292.464
295.986
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ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (X € 1.000,00)		
				

2013

2012

		
Eigen Vermogen				
- Kapitaal
1
1
- Overige reserves
66.470
71.274
- Resultaat boekjaar				
			
Totaal eigen vermogen
66.471
71.275
							
Voorzieningen				
- Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
11.622
12.662
- Voorziening garantieverplichtingen
661
716
- Overige Voorzieningen
15.880
9.730
							
Totaal voorzieningen
28.163
23.108
							
Langlopende schulden
			
- Schulden/leningen overheid
71.816
74.881
- Schulden/leningen kredietinstellingen
112.587
112.858
- Waarborgsommen
35
27
							
Totaal langlopende schulden
184.438
187.766
							
Kortlopende schulden 				
- Schulden aan kredietinstellingen
138
3.710
- Schulden aan gemeenten
3.365
43
- Schulden aan leveranciers
1.131
1.321
- Schulden aan groepsmaatschappijen
717
2.162
- Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.246
938
- Overige schulden
100
0
- Overlopende passiva
5.695
5.663
							
Totaal kortlopende schulden
13.392
13.837
							
Totaal passiva
292.464
295.986
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ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2013 (X € 1.000,00)		
				

2013

2012

Bedrijfsopbrengsten				
		Huuropbrengsten
56.708
54.684
Opbrengsten servicecontracten
2.701
2.522
Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
6.135
4.939
Geactiveerde produktie eigen bedrijf
1.022
455
Overige bedrijfsopbrengsten
1.440
2.282
							
Som der bedrijfsopbrengsten
68.006
64.882
							
Bedrijfslasten				
Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
12.363
11.996
Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille
10.665
-3.658
Lonen en salarissen
4.501
4.465 4
Sociale lasten
624
607
Pensioenlasten
845
845
Onderhoudslasten
22.374
26.779
Leefbaarheid
429
471
Overige bedrijfslasten
13.659
12.399
							
Som der bedrijfslasten
65.460
53.904
							
Bedrijfsresultaat
2.546
10.979
							
Financiële baten en lasten				
Mutatie latente belastingen
-118
-142
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
772
756
Rentelasten en soortgelijke kosten
-8.514
-8.674
							
Saldo financiële baten en lasten
-7.860
-8.060
									
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
N -5.314
V 2.919
									
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		
Resultaat deelnemingen		
509		
479
									
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen
N -4.805
V 3.398
									
Resultaat na belastingen
N -4.805
V 3.398
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