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Voorwoord
Voor woningcorporaties zijn het roerige tijden. Dit komt zowel door overheidsmaatregelen, de crisis op de woningmarkt als door verschillende incidenten binnen
de corporatiewereld. Hierdoor ontstaat de tendens, dat woningcorporaties misschien
gedwongen terug moeten naar hun kernactiviteiten. Woningstichting zet zich als
corporatie juist breed in en wil dit de komende jaren blijven doen. In het stadshart van
Den Helder willen we samen met de gemeente en haar ontwikkelingsmaatschappij
Zeestad fors investeren om de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.
Woningstichting staat er, ondanks de verschillende belastingmaatregelen zoals de
Vogelaarheffing, integratieheffing, VPB-heffing en de toekomstige huurtoeslagheffing,
financieel goed voor. Onze investeringsruimte is door al deze belastingmaatregelen
wel fors geslonken en om onze ambities voor Den Helder waar te kunnen maken, zullen
we de komende jaren financieel scherp aan de wind moeten zeilen. De organisatie van
Woningstichting, met goed opgeleide en betrokken medewerkers, is er verder één om trots
op te zijn.
Nieuw Den Helder
Het hoogtepunt van 2011 was de officiële opening van het Duinparkplan door Koningin
Beatrix op 18 mei. Na meer dan 10 jaar bouwen en ontwikkelen heeft Nieuw Den Helder een
schitterend nieuw centrum gekregen. Het daarin gelegen centrumplan bevat een basisschool,
een bibliotheek, een nieuwe sporthal voor OKK, 34 huurwoningen en 6000 m2 winkelruimte
met een parkeergarage. Direct naast het centrumplan zijn in 2011 ook de zorginstellingen
Zeester en de Groene Vecht opgeleverd.
De wijk Nieuw Den Helder heeft door deze investeringen weer een nieuwe toekomst
gekregen, maar we mogen en kunnen niet op onze lauweren gaan rusten. De volgende fasen
(Scheldestraat en Eemstraat e.o.) vragen om een voortvarende aanpak. Woningstichting
heeft stedenbouwkundig bureau West8 gevraagd om een plan te maken voor dit gebied.
We hopen samen met de gemeente tot een goed en haalbaar plan te komen om op basis
daarvan de wijk de komende jaren verder te ontwikkelen.

Woningstichting brengt sinds 2008 ook een Maatschappelijk Jaarverslag uit.
Het Maatschappelijk Jaarverslag is gelijktijdig met dit Volkshuisvestelijk/Financieel
Jaarverslag uitgebracht. U vindt beide verslagen op onze website: www.wsdh.nl.
Foto voorpagina: Bezoek Koningin Beatrix aan het Duinpark.
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Crisis en inkomensgrenzen
2011 startte met de invoering van harde inkomensgrenzen om een sociale woning te mogen
verhuren. Een deel van onze woningzoekenden mogen we daarom niet meer aan een
betaalbare huurwoning helpen. Probleem is dat deze mensen vaak te weinig verdienen om
een goede woning te kunnen kopen en het aantal beschikbare huurwoningen in de vrije
markt is ook zeer beperkt. Gevolg is dat de doorstroming in de huursector stagneert. Deze
lage mutatiegraad zal na verloop van tijd steeds meer gaan knellen. Vooral oudere huurders
die net boven de inkomensgrens zitten, kunnen en willen niet meer doorstromen naar voor

hen geschikte maar duurdere gelijkvloerse woningen. Hierdoor komen er minder woningen
vrij en komen starters op de woonmarkt op den duur in de knel.
Al met al helpt deze maatregel de woningmarkt niet verder, terwijl die al een paar jaar in een
crisis verkeert. De verwachting is dat 2012 geen verbetering zal laten zien.
In tijden van crisis komen helaas meer mensen in financiële nood. Woningstichting is vaak
één van de eersten die hier mee geconfronteerd wordt. Door een zeer actieve werkwijze van
onze afdeling incasso bij huurachterstand worden mensen vroegtijdig geholpen. Hierdoor is
het gelukt om dit jaar het aantal ontruimingen te beperken tot drie.
Productie
Door anticyclisch te investeren zorgen we er voor dat de crisis zich in Den Helder niet nog
meer verdiept. Ik beschouw dit als een belangrijke maatschappelijke taak voor een corporatie.
We zijn dan ook zeer verheugd, dat Woningstichting in 2011 238 woningen heeft opgeleverd
en dat in 2011 is gestart met de bouw van de brede school aan de Pasteurstraat, een brede
school in Wieringerwaard en met het Lyceumhof aan de Molukkenstraat. Daarnaast zijn we
ook gestart met een grootscheepse planmatig onderhoud van onze woningen aan de Pieter
Straatlaan e.o. in de Schooten.
Stadshart en Strategische Beleidsvisie
Begin 2011 hebben we samen met een grote groep belanghouders een nieuwe strategische
beleidsvisie 2011–2015 opgesteld. Voorop blijft onze primaire taak staan om te zorgen voor
voldoende betaalbare goede huurwoningen voor onze doelgroep.

gevoerd. De tijd van praten en het maken van visies is voorbij; het is tijd om gewoon aan de
slag te gaan. De commotie bij het begin van de bouw van de Werviaan beschouw ik maar als
een valse start en niet als een voorbode voor wat komen gaat.
2012
Het jaar 2012 zal voor Den Helder een belangrijk jaar worden. De gemeente kan door de
verplaatsing van de Kampanje naar de Oude Rijkswerf Willemsoord en door de bouw
van het nieuwe stadhuis in de binnenstad laten zien dat zij serieus wil investeren in het
stadshart. Tegelijkertijd heeft zij de sleutel in handen voor het laten starten van een fors
aantal investeringen in de binnenstad door Zeestad, Proper Stok en Woningstichting.
Woningstichting staat in de startblokken om te investeren in de binnenstad van Den Helder.
Dit zal een meerjarig traject worden dat vraagt om continuïteit, geduld en vertrouwen. Dit
geldt voor Woningstichting en de gemeente, maar zeker ook voor onze inwoners. We hebben
er alle vertrouwen in dat er over 10 jaar sprake is van een nieuw hoogtepunt als onze totaal
vernieuwde stadshart door koning Willem IV samen met koningin Maxima wordt geopend.
Namens de directie
Robbert Waltmann

Grote wijziging in het beleid is, dat Woningstichting zich daarnaast meer en actiever wil
richten op de binnenstad van Den Helder. De afgelopen jaren hebben we al een aantal
gaten in de stad gedicht zoals Boedelstaete en de HOED in de Molenstraat. Op het ogenblik
realiseren we 33 woningen in het project de Werviaan aan de Californiestraat.
We hebben intensief en constructief overleg met Zeestad. Samen met ontwikkelaar Proper
Stok is Woningstichting bereid om de kop van de Beatrixstraat (Halter 1), de plek van
schouwburg de Kampanje (Halter 2) en het eind van de Spoorstraat te herstructureren. Deze
projecten pakken we op naast dat we de nieuwe bibliotheek in School7, de Keizersbrug en de
locatie van het voormalig Helders Serviceburo gaan ontwikkelen.
Dat we geloven in Den Helder laten we ook zien door het aankopen van een aantal oude
panden aan de Beatrixstraat met als doel het totale aanzien van dit deel van de Beatrixstraat
fors te verbeteren. In 2012 zal voor deze panden een totaal nieuwe gevel geplaatst worden
en laten we zien welke kwaliteit we voor ogen hebben. Deze ambitie kunnen we alleen waar
maken als er gezamenlijk wordt opgetrokken en er een stabiel gemeentelijk beleid wordt
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Algemene gegevens
Conform de beschikking voorschriften beredeneerd verslag van de werkzaamheden,
alsmede inrichting administratie toegelaten instelling 1977 biedt het bestuur van
Woning-stichting Den Helder hierbij de verslaglegging aan over het jaar 2011.
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.3036 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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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.

Woningstichting Den Helder
--> Groep Concernbeheer

--> Wonen Den Helder BV

--> Groep Woondiensten

--> Woondiensten Den Helder BV

--> Groep Onderhoud

--> Bouwadvies Den Helder BV

--> Groep Vastgoedbeheer

--> Woningonderhoud Den Helder BV

--> Groep Vastgoedontwikkeling

--> Schilderwerken Den Helder BV
---------------->
Aannemingsbedrijf >-Dozy BV (100%)

Toelichting op de onderdelen van deze structuur
1 Woningstichting Den Helder voert de taken uit die bij haar berusten conform de
taakvelden van haar status als Toegelaten Instelling Volkshuisvesting. De directie van
Woningstichting werd gevormd door G. Seegers (algemeen directeur) (tot 1/9/2011)
en P.F. Kramer (financieel directeur). Vanaf 1/1/2011 is R.P. Waltmann aan de directie
toegevoegd. Vanaf 1/9/2011 is hij algemeen directeur / bestuurder.
De bedrijfsleiders zijn A. van der Spoel (tot 1/4/2011), R. van der Linden Vooren (vanaf
1/4/2011), A. op ’t Ende, H. Everhardus, M. de Winter, J. Bakker en P. Wiering.

Westerwaard Wonen Den Helder BV
--> Delatron Nederland Holding BV

2

3

Wonen Den Helder B.V. is de houdstermaatschappij van de dochtermaatschappijen,
voert daarover de directie en functioneert als financier voor de dochtermaatschappijen. De aandelen van deze B.V. zijn in eigendom van de Woningstichting
Den Helder, die ook de directie voert. Deze B.V. is opgericht d.d. 30 december 2002.
Woondiensten Den Helder 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 B.V. is opgericht d.d. 30 december 2002.
Adjunct-directeur van deze B.V. is H. Everhardus.

5

§2
4

5

6

Woningonderhoud Den Helder B.V. verzorgt onderhoudswerkzaamheden aan
woningen en gebouwen van derden (inclusief kopers van huurwoningen), o.a. door
middel van onderhoudsabonnementen.
Deze B.V. is opgericht d.d. 30 december 2002.
Adjunct-directeur van deze B.V. is M. de Winter.
Schilderwerken Den Helder B.V. verzorgt schilderwerken, glaswerken en
gevelonderhoud aan woningen en gebouwen die eigendom zijn van particulieren
(kopers huurwoningen), instellingen en verenigingen van eigenaars.
Deze B.V is opgericht d.d. 30 december 2002.
Adjunct-directeur van deze B.V. is P. Wiering.
Bouwadvies B.V. geeft adviezen en verricht voorbereidingswerkzaamheden
in opdracht van particuliere eigenaren (kopers huurwoningen), collega
woningcorporaties, instellingen en verenigingen van eigenaars.
Deze B.V. is opgericht d.d. 30 december 2002.
Adjunct-directeur van deze B.V. is A. op ’t Ende.

7

8

9

Westerwaard Wonen Den Helder B.V. is opgericht d.d. 10 oktober 1995 en voert
projectontwikkelingsactiviteiten uit o.a. binnen herstructureringsgebieden..
Adjunct-directeur van deze B.V. was A. van der Spoel (tot 1/4/2011) en is vanaf
1/4/2011 R. van der Linden Vooren.
Van aannemingsmaatschappij J.J. Dozy B.V. was per 1 januari 2002 45% van
de aandelen in bezit van Wonen Den Helder B.V. Op 4 mei 2007 heeft Wonen Den
Helder B.V. de 45% van de aandelen die J.M. Deurwaarder Beheer B.V. in bezit had
overgenomen, waardoor het totale aandeel op 90% kwam. Op 8 juli 2007 heeft J.J.
Dozy B.V. het 10% aandelenbelang van C.A.M. van den Berg Holding B.V. ingekocht.
De aankoop is ten laste van de overige reserves van J.J. Dozy B.V. gebracht. Deze
b.v. voert nieuwbouw- en verbeteringswerkzaamheden uit voor Woningstichting
en voor Westerwaard Wonen. Directeur van deze B.V. is G. Seegers. De Raad van
Commissarissen bestaat uit de heer B. Mooiman (voorzitter).
Delatron Nederland Holding B.V. betreft een onroerend goed B.V. met daarin
vooral een aantal panden in de binnenstad dat is aangekocht in het kader van de
herstructurering van de binnenstad van Den Helder.
De aankoop van deze B.V. dateert van 31 december 2001.
Adjunct-directeur van deze B.V. is A.H. van der Veen.

Alle B.V.‘s zijn in het verslagjaar verder gegaan met het uitbouwen van activiteiten.
Alle B.V.’s hadden een positief operationeel resultaat. Wonen Den Helder B.V. had een
geconsolideerde winst, na aftrek van rentelasten en belastingen, van bijna € 802.770,-.
Deze winst wordt enkel uitgekeerd aan Woningstichting Den Helder en komt dus geheel
ten goede van de volkshuisvesting. We verwijzen voor een nadere toelichting op de
resultaten naar de jaarverslagen van de verschillende B.V.’s.
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 in 2011 alle
projectontwikkelingsactiviteiten uit laten voeren door Westerwaard Wonen B.V. en
Niet-Daeb onroerend goed is grotendeels ondergebracht bij Delatron Holding B.V..
Naar aanleiding van de Herzieningswet Woningwet zullen hoogstwaarschijnlijk vanaf
2012 de ontwikkelingsactiviteiten en het Niet Daeb onroerend goed weer worden
ondergebracht bij Woningstichting, waar wel een administratieve scheiding tussen
Daeb en Niet-Daeb wordt aangehouden. Dit met name omdat financiering van NietDaeb activiteiten gemakkelijker is wanneer deze via Woningstichting loopt.

Leerlingen van de leergroep Schilderwerken.
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Artist Impression Keizersbrug
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RAAD VAN COMMISSARISSEN
3.1 Personalia
Het bestuur van Woningstichting Den Helder bestond op 31 december 2011 uit
drs. R.P. Waltmann, directeur/bestuurder, 42 jaar, werkzaam bij Woningstichting sinds
1 januari 2011 als directeur en sinds 1 september 2011 directeur/bestuurder. De heer
Waltmann vervult geen relevante nevenfuncties. Hij is voor onbepaalde tijd benoemd.
Hij volgde de heer G. Seegers op, die op 1 september 2011 zijn functie als directeur/
bestuurder bij het bereiken van de leeftijd van 62 jaar heeft neergelegd. De heer Seegers
blijft binnen de holding werkzaam als directeur van Aannemingsbedrijf J.J.Dozy B.V. .
De Raad van Commissarissen van Woningstichting Den Helder was per 31 december
2011 als volgt samengesteld:
• De heer Mr. M.C. van der Jagt, lid, 63 jaar, in functie vanaf 2005, herkozen in 2009, uiterlijk
aftredend eind 2013. Relevante (neven-) functie is die van Directeur Bedrijfsvoering
van de Rechtbank te Alkmaar. Hij is benoemd als onafhankelijk commissaris. Met zijn
juridische achtergrond betreft zijn voornaamste deskundigheidsgebied alle juridische
zaken. Met ingang van 1 januari 2011 is de heer Van der Jagt voorzitter van de RvC;
• Mevrouw A.J.Verhoog- Bokma, lid op voordracht van de ondernemingsraad, 66 jaar, in
functie vanaf 2000, herkozen in 2009, uiterlijk aftredend eind 2013. Zij is lid op voordacht
van de ondernemingsraad. Relevante (neven-) functies zijn: Organisatieadviseur,
Voorzitter Klachtencommissie Gemeente Castricum. Met haar bestuurlijke achtergrond
liggen haar voornaamste deskundigheidsgebieden binnen zorg en wonen evenals bij
politieke processen;
• De heer Drs F.W.Chalmers Hoynck van Papendrecht RC, Vicevoorzitter, lid op voordracht
van de Stichting Huurdersbelang, 55 jaar, in functie vanaf 1998, herkozen in 2010,
afgetreden op 31 december 2011. Lid op voordracht van de stichting Huurdersbelangen.
Relevante (neven-) functie is die van Directeur Divisie Logistieke Diensten van het
Marinebedrijf. Met zijn bedrijfseconomische achtergrond waren de voornaamste
deskundigheidsgebieden financiën en automatisering;
• Mevrouw M.D. van Luijk, lid, 47 jaar, in functie vanaf 2009, herkiesbaar in 2013, 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 B.V.). 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 Vice-voorzitter van de RvC;
• Mevrouw drs. A. van Langen-Visbeek, 43 jaar, in functie sinds 2011,herkiesbaar in 2015,
uiterlijk aftredend in 2018. Lid op voordracht van de stichting Huurdersbelangen. Relevante
(neven-) functies zijn: directeur regionale Stichting WonenPlus Noord-Holland Midden,
lid RvT Odion alsmede voorzitter van de VVD-fractie in de gemeenteraad van Medemblik.
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Met haar bestuurlijke achtergrond is haar voornaamste deskundigheidsgebied politieke
processen, wonen, welzijn en zorg.
• De heer drs. N.L.T.J. Hufner MBA RBA, 52 jaar, in functie sinds 2011, herkiesbaar in 2015,
uiterlijk aftredend in 2018. Hij is benoemd als onafhankelijk commissaris. De heer Hufner
was Head of Treasury bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten. Met zijn financiële
achtergrond is zijn voornaamste deskundigheidsgebied financiën.
Met ingang van 1 januari 2012 is er één nieuw lid toegetreden tot de Raad.
De heer P. Conijn, 54 jaar, lid op voordracht van de stichting huurdersbelangen.
Herkiesbaar in 2016, uiterlijk aftredend in 2019. Relevante (neven-) functie is die van
directeur/vennoot van Prommenz vof alsmede DGA van Prommenz Development
BVMet 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 zeven maal
overleg gevoerd met het Bestuur en is twee maal zonder het Bestuur bijeengekomen.
Twee maal was de externe accountant aanwezig bij deze vergaderingen, waarbij de
jaarrekening en de management letter besproken werden, alsmede de algemene
ontwikkelingen binnen de corporatiewereld. Mede omdat de Raad de medewerkers van
Woningstichting wil leren kennen, werd het onderwerp krimp en sloop besproken in
aanwezigheid van secretaris bestuur alsmede bedrijfsleider vastgoedbeheer en werd de
financiering zorgvastgoed behandeld samen met projectcontroller en projectcoördinator.
Tenslotte is in het verslagjaar één maal gesproken met de Ondernemingsraad en met het
bestuur van de Stichting Huurdersbelang.
Buiten vorengenoemde overleggen is een vertegenwoordiging van de Raad aanwezig
geweest bij de presentatie door de directie van de activiteiten van Woningstichting
aan de gemeenteraad, en bij een bijeenkomst met het voltallige College van B&W van
Den Helder over de nieuwe Strategische Beleidsvisie 2011-2015. De Raad was tevens
vertegenwoordigd bij het kennismakingsgesprek met de visitatiecommissie van PWC. Ook
was een delegatie van de Raad present bij een bijeenkomst van Kracht door Verbinding,
een door de Raad ondersteund samenwerkingsinitiatief van Noord Hollandse corporaties.
Alle, tijdens het overleg met het Bestuur 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
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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 gemeenten Den Helder en Zijpe
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
Amsterdam respectievelijk Rotterdam bezocht, waarbij contact is geweest met en uitleg is
gekregen van deskundigen. Speciale aandacht was er voor het ontwikkelen van nieuwe
stadswijken inclusief de bijbehorende architectuur, zowel moderne als historiserende.
Daarnaast heeft de RvC in twee verschillende sessies met de directie een tocht gemaakt
langs de nieuwbouwprojecten in Den Helder alsmede langs de te slopen woningen in de
wijk Nieuw 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.
Samen met directie zijn aanpassingen in de statuten van Woningstichting en haar
deelnemingen besproken. Omdat de herzieningswet Woningwet tot veel verdere
aanpassingen kan leiden en de bijbehorende Algemene Maatregelen van Bestuur nog
niet bekend zijn gemaakt, konden deze nieuwe statuten nog niet daadwerkelijk worden
ingevoerd. Wel is advies van de notaris ingewonnen en zullen de concept statuten aan het
ministerie van BZK worden voorgelegd. Uitgangspunten daarbij zijn het optimaliseren van
het toezicht op de verbindingen, het toepassen van de verschillende governance codes
alsmede nieuwe Woningwet en tenslotte het beperken van onnodige aansprakelijkheden.
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. In het afgelopen jaar
kwamen o.m. de navolgende onderwerpen aan de orde.
3.3.1 Regelgeving
Aan de orde kwamen onder meer de navolgende onderwerpen:
• De ‘Vogelaarheffing’ betreffende de financiering van 40 herstructureringswijken, de
bijdrage van Woningstichting daaraan en de juridische procedures die Woningstichting
samen met andere corporaties tegen deze heffing voert. De Raad is verheugd dat de
Vogelaarheffing per 2013 geheel komt te vervallen, doch betreurt de uitspraak van de
Raad van State die de heffing over de jaren 2008 en 2009 heeft goedgekeurd. De Raad
staat dan ook achter het initiatief om deze kwestie eventueel voor te dragen aan het
Europese Hof van Justitie in Straatsburg.
• De gevolgen van de integrale vennootschapsbelasting voor Woningstichting. De raad
is verheugd dat de Hoge Raad de ANBI status van corporaties in januari 2012 heeft
bevestigd, doch betreurt het dat het kabinet deze mogelijkheid met ingang van 2012
heeft laten vervallen.
• De forse huurtoeslagheffing vanaf 2014
• Gevolgen van de Europese beschikking betreffende de woningtoewijzing alsmede de
scheiding tussen DAEB en Niet-DAEB activiteiten
• Gevolgen van de herzieningswet Woningwet, onder meer betreffende de aansturing
van de verbindingen.
De Raad maakt zich grote zorgen over de consequenties van bovenstaande maatregelen
voor de investeringscapaciteit van Woningstichting. Het verzoek van Woningstichting aan
de minister om uit het bestel te mogen treden die op 22 januari 2010 verstuurd is, wordt
dan ook nog steeds volledig ondersteund door de Raad.
3.3.2 Projecten
Tijdens iedere vergadering van de Raad met de directie worden de belangrijkste
ontwikkelingen rond de lopende projecten besproken. Aan de orde kwamen onder meer:
• Herstructurering Nieuw Den Helder, inclusief projecten Duinpark, winkelcentrum
Marsdiepstraat, 72 PG-eenheden in “de Zeester” en “De Groene Vecht”. Voorgaande
projecten zijn in 2011 opgeleverd, in aanwezigheid van HM Koningin Beatrix. 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 sociaalmaatschappelijke aanpak.
• 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
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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 stadhart,waarvan de Werviaan, Keizersbrug, alsmede nieuwbouw aan de Kop van de
Beatrixstraat en de vestiging van een nieuwe bibliotheek in School 7. Nieuwe projecten
in het stadshart worden alleen gestart wanneer naast Woningstichting en Zeestad ook
de gemeente zich volledig committeert.
• Voortgang overige projecten, waaronder brede school Poolster, brede school in
Wieringerwaard en complex Lyceumhof. Significante afwijkingen in planning of
financiën zijn besproken.
• Nieuwe projecten, zoals de verbouwing van de Zeevaartschool, de Nicolaaskerk, nog
meer levensloopbestendige appartementen in De Schooten en tenslotte Imares.
• De Raad heeft besloten te stoppen met de gezamenlijke grondexploitatie (met de
gemeente Den Helder) van het project Julianadorp Oost binnen de Zuiderhaaks en
wacht de onderhandelingen met HBK (Helderse Bouw Kombinatie) en gemeente in
dezen in vertrouwen af.
3.3.3 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. In dat kader werden de volgende activiteiten ondernomen:
• De Raad acht prestatieafspraken een belangrijk middel om het maatschappelijk
presteren van zowel de corporatie als de gemeente te verankeren. De prestatieafspraken
waren reeds in 2008 goedgekeurd en ondertekend en nu volgt de Raad de tussentijdse
evaluaties. In 2012 worden nieuwe prestatieafspraken opgesteld.
• 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 in 2011 gecontroleerd dat dit uitgangspunt
door de directie ook daadwerkelijk gehanteerd wordt.
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 in de strijd tegen integrale
vennootschapsbelasting en Vogelaarheffing. Dit mede omdat Den Helder als
krimpgemeente maximale (financiële) ondersteuning van rijk en provincie verdient.
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 werd in 2011 onder meer ingevuld door de navolgende
activiteiten te ondernemen:
• Beoordeling van het functioneren van het Bestuur.
• Het werven en aanstellen van een nieuw lid voor de Raad. Na een openbare werving
besloot de Raad de heer P. Conijn tot nieuw lid te benoemen.
• Beoordeling van het functioneren van de individuele leden van de Raad van
Commissarissen en van de Raad als geheel.
3.3.5 Financiën en bedrijfsvoering
Een van de belangrijkste taken van de Raad betreft het toezicht houden op de financiële
positie en de bedrijfsvoering van Woningstichting. Daarbij werd in 2011 onder meer
aandacht besteed aan:
• De investeringsbegroting 2012 en exploitatiebegroting 2012. Deze zijn beide door de
Raad goedgekeurd. Voor wat betreft de investeringsbegroting ziet de Raad in dat ten
gevolge van de Vennootschapsbelasting en de “huurtoeslagheffing”, 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 2012-2016 is besproken.
• Het volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening 2010, 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 2010 gevoerde beleid.
• Kwartaalrapportages over 2011, inclusief resultaten verbindingen, liquiditeitsbegrotingen
en aangepaste investeringsbegrotingen. Tussentijdse aanpassing van begrotingen zijn
door de Raad goedgekeurd.
• Tweemaal een analyse betreffende risicomanagement
• Bedrijfstakinformatie, prestatieoordeel van het ministerie van WWI (vanaf 13 oktober
2010 ministerie van BZK) 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.
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•G
 evolgen van de huidige kredietcrisis voor Woningstichting, zoals de eventuele
gevolgen van de dalende verkoop huurwoningen voor de financieringsruimte.
•D
 e Raad is tevens Raad van Commissarissen van de holding Wonen Den Helder BV en
kan daarom ook toezicht uitoefenen op de verschillende verbindingen en doet dit via
onder meer de kwartaalrapportages en de jaarverslagen.
•D
 e positie van aannemingsbedrijf Dozy BV binnen de holding. De heer G. Seegers
is directeur. De heer B. Mooiman is de RvC van Dozy B.V.
• Managementletter van externe accountant, inclusief oordeel over administratieve
organisatie en interne controle.
• Het door Deloitte opgestelde Assurancerapport leidde tot een verscherping in de
procedure inzake verkoop van huurwoningen met meer dan 10% korting.
Het door het CFV opgestelde rapport inzake grondpolitiek leidde tot een procedure
inzake de aankoop van onroerend goed en grond, alsmede een exit strategie.
Door de Raad is gesproken over de mogelijkheden om energiebesparende investeringen
deels aan huurders te kunnen doorbelasten opdat duurzaamheid van het bezit van
Woningstichting nog verder bevorderd kan worden.
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 de Raad van
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 nieuwe beleidsvisie die de periode 2011-2015
bestrijkt. 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 met de volkshuisvestingstaak zoals
genoemd in herzieningswet Woningwet.
Deze 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. 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 ontwikkelingen in de externe
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omgeving en de gevolgen daarvan voor de gemaakte prestatieafspraken worden door
de Raad expliciet gevolgd.
Via de begroting, de meerjarenplanning, de regelmatig aangepaste investeringsbegroting,
de risicoanalyses en de kwartaalrapportages (incl. liquiditeitsbegroting) kan de Raad
toezicht houden op de financiële risicobeheersing. Betreffende treasury heeft de
Raad ervoor gekozen een risicomijdend beleid te voeren. Dit is vastgelegd in het
treasurystatuut. De Raad wordt vooraf geïnformeerd over alle af te sluiten 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 van Volkshuisvesting) gestelde minimum eis van
13% 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.
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
alsmede de toekomstige huurtoeslagheffing 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 dienen deze B.V.’s een positief resultaat te tonen.
De Raad is content dat dit in de meeste gevallen ook in 2011 gelukt is.
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.
Als secundair speerpunt is de fysieke herstructurering benoemd: grootschalig investeren
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in de woonomgeving. Als tertiaire en laatste speerpunt is het verbeteren van de sociale
leefbaarheid benoemd. De maatschappelijke functie 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.
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 al in 2006 een inventarisatie gemaakt van risicogebieden en op basis
daarvan had het bestuur reeds enkele aanvullende maatregelen genomen, alles
gebaseerd op een globale frauderisicoanalyse. Dit betrof onder meer het invoeren van
een (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. In 2011 is in
samenwerking met Deloitte een nieuwe analyse fraudebestendigheid opgesteld, op basis
waarvan in 2012 enkele regelingen en codes iets aangepast zullen worden. Er zijn geen
meldingen bij de Raad geweest van schendingen van integriteit binnen Woningstichting.
Bij de selectie van nieuwe leden van de Raad alsmede de nieuwe bestuurder heeft ook
integriteit aandacht gekregen.
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, Aedes
Magazine evenals 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 echter besloten om vanaf 2012 te kiezen
voor een maximaal aantal zittingstermijnen (maximaal acht jaar) rekening houdend met
een overgangsperiode en heeft een nieuw aflossingsschema vastgesteld. De reden voor
de overgangsperiode is dat het moeilijk is om op korte termijn 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 huurderorganisatie, en zich
extern verantwoordt. De Raad heeft goedkeuringsrecht voor bepaalde, in de statuten
omschreven, besluiten van de Raad van Bestuur. Alhoewel in de huidige statuten van de
verbindingen al de rol van de Raad staat beschreven, zullen deze in 2012 verder worden
aangescherpt.
De individuele leden van de Raad hebben in 2011 de volgende opleidingen/seminars
gevolgd teneinde hun kennis actueel te houden:
• regiobijeenkomst VTW actualiteiten volkshuisvesting (februari, Van der Jagt)
• seminar CFV risicobeheersing en grondposities (mei, Van der Jagt en Chalmers)
• seminar SOM actualiteiten in de volkshuisvesting (8 september, Van der Jagt en Verhoog)
• bijeenkomst “Kracht door Verbinding (7 december, Verhoog en Hufner)
• netwerkbijeenkomst VCV Real Estate Nyenrode met Joop van Oosten BAM (januari,
Hufner)
• seminar VCV Real Estate Nyenrode “De toekomst van vastgoed in Nederland”door Prof. T.
Berkhout (mei, Hufner)
• seminar VTW “Toezicht in de toekomst; het intern en extern toezicht in maatschappelijke
sectoren” (mei, Hufner)
• seminar VCV Governance, Compliance & Risk Management Nyenrode “Enterprise Risk
Management”door Simone Heidema en Prof. Leen Paape (juni, Hufner)
• seminar VBA “De risicohouding van de toezichthouder vis-à-vis de risk manager (juni,
Hufner)
• netwerkbijeenkomst VCV Real Estate Nyenrode en bezoek aan Olympisch Stadion en Het
Kwartier (september, Hufner)
• seminar VBA “Behavorial Finance: oplossing of fata morgana?” (oktober, Hufner)
• seminar VCV Real Estate i.s.m. Amsterdam School of Real Estate (ASRE) “Waarderen,
rendement en beleggen in vastgoed” door Prof. Van Gool en Prof. Huibers (oktober,
Hufner)
• seminar VBA “Beleggen in Nederlandse hypotheken, een introductie in Dutch Residential
Mortgage Backed Securities (RMBS) (november, Hufner)
• netwerkbijeenkomst “Kracht door Verbinding” (december, Hufner en Verhoog)
• Nijenrode NCD Commissarissencyclus (Van Langen)
• Nijenrode seminar “Toezichthouder van de toekomst” (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
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van de Raad van Commissarissen en van de Raad als geheel is beoordeeld. De Raad
betrekt bij de zelfevaluatie de mening van de directeur-bestuurder. Begin 2011 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 rekening mee
gehouden. 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.

3.7 Verantwoording beloning.
De leden van de Raad ontvangen een vaste vergoeding per jaar als honorering. Er is geen
vaste onkostenvergoeding. De voorzitter ontvangt € 12.338,- per jaar als beloning, de
overige leden ieder € 8.226,- euro. Deze beloningen zijn afgelopen jaar verhoogd met
1,2%. 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 € 53.000,- euro aan de commissarissen
betaalbaar gesteld. Daarnaast is er voor € 23.000,- euro aan overige bestuurkosten
gemaakt. Dit betrof vooral de kosten van advies, werving nieuwe leden, excursies,
lidmaatschap VTW evenals kosten aansprakelijkheidsverzekeringen.
De afgetreden algemeen directeur van Woningstichting Den Helder had in 2011 een
belastbaar loon van € 160.316,- (in 2010: € 157.740,-). Aan pensioenpremies en bijtelling
voor de auto is een bedrag gemoeid van € 65.395,- (in 2010: € 67.862,-). Van deze kosten
is € 61.300,- doorbelast aan aannemingsbedrijf Dozy B.V., waar hij werkzaam was als
directeur, vanaf 1 september 2011 full time. De beloning van de directeur-bestuurder is
ook in 2011 getoetst aan de hand van het advies van de Commissie Arbeidsvoorwaarden
voor Statutair Directeur Woningcorporaties (commissie Izeboud). Daaruit bleek dat de
beloning onder het maximum zat. De beloning is dit jaar trendmatig verhoogd.
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De nieuw aangetreden algemeen directeur van Woningstichting Den Helder had in 2011
een belastbaar loon van € 121.385,-. Aan pensioenpremies en bijtelling voor de auto is
een bedrag gemoeid van € 49.891,-.

3.8 Verantwoording aan belanghouders.
Woningstichting wil in samenspraak met de omgeving de behoeften aan haar diensten
bepalen. De 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 gemeente Zijpe, Zeestad NV/BV, alle in de gemeenteraad van
Den Helder aanwezige politieke partijen alsmede zorginstellingen zoals Omring, Tellus,
Philidelphia. ’s Heerenloo, Vrijwaard, Stichting DNO, GGZ, GGD. Ook de maatschappelijke
instellingen zoals Buurtcollectief, St. Present, Helderse Ondernemersverenigingen en
andere corporaties zoals Woontij en Vitalis/Mooiland worden door Woningstichting als
belanghouders gezien.
Met de belanghouders werd, nadat deze in 2010 en 2011 intensief betrokken waren
geweest bij ondermeer het opstellen van het strategisch beleidsplan en de visitatie, in het
afgelopen jaar op incidentele basis overleg gevoerd. In 2012 zullen, tijdens het proces van
de visitatie, wederom contacten worden gelegd.
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STICHTING HUURDERSBELANG
De Stichting Huurdersbelang (SHB) vertegenwoordigt alle huurders van Woningstichting
Den Helder. Dit maakt SHB één van de voornaamste belanghouders. De stichting heeft
volgens de samenwerkingsovereenkomst over diverse onderwerpen instemmings- of
adviesrecht. De stichting weegt in al haar besluiten de belangen van de huurders, de rol
van Woningstichting in Den Helder en de continuïteit van het bedrijf af. De samenwerking
tussen SHB en Woningstichting verloopt soepel.
De Stichting Huurdersbelang is verdeeld in wijkcommissies. De wijkcommissies zijn in het
verslagjaar bijeen gekomen voor een excursie en een voor- en een najaarsvergadering.
De Huurdersraad, het orgaan waarin alle wijkcommissies zijn vertegenwoordigd, heeft
verspreid over het verslagjaar vijfmaal zelfstandig en tweemaal met de directie overleg
gevoerd.
Belangrijke onderwerpen van de bespreking met de directie waren het jaarverslag, de
begroting en de herziening Woningwet. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Stichting
Huurdersbelang vergaderde in 2011 viermaal met de directie over diverse onderwerpen.
De onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde zijn geweest zijn
ondermeer:
- Benoeming lid Raad Van Commissarissen namens huurdersorganisatie
- Procedure kleurstelling schilderwerk
- Tuinstraat onderhoud of slopen
- Huurverhoging bij collectieve vloerisolatie
- Huurverhoging bij erkers of vensterbanken
- Jaarverslag 2010 Woningstichting
- Begroting 2012 Woningstichting
- Technische begroting 2012
- Woonduurkorting
- Afschouwen
- Huurharmonisatie
- Legitimatie leden wijkcommissies
- Abonnee onderhoud
- Woonmagazine (bezorging)
- Dicht zetten keukens Callantsoog
- Beleid schotel antennes
- Geschillenadviescommissie
- Excursie
- Lawaai overlast bij sloopwerk
- Rechten leden Huurdersraad
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- Naamborden “Siena” en “Florence”
- Huurverhoging 2011
- Huurbeleid en inkomensgrenzen
- Verkiezingen
- Betaling arbeidsongeschiktheidsuitkering
- Woonenergie
- Procedure financiën wijkcommissies
- Mogelijkheid tot het al dan niet weigeren kandidaat lid wijkcommissies
- Herziening woningwet
- Wateroverlast Sluisdijkplan
- Samenstelling project groep wijkcommissie 2
- Brief aan bewoners over controle op netheid buitenzijde woning
- Uitleg vloerisolatie en de financiële besparing
- Wijziging statuten i.v.m. discrepantie verkiezing regelement
- Brandbeveiliging op doorlopende zolders
- Tocht en wind klachten balkons IJsselmeerstraat
- Schoonmaakklachten nieuwbouw woningen Marsdiepstraat
- Asbest vonnis
- Voorlichtingsbrieven en de verspreiding hiervan
- Plaatsing zendmast Koggeschip
Onderwerp binnen gekomen via de Site.
- Leeg staand huis Middelzand
- Inbraken in de Schooten
- Schuttingen Koggeschip
- Reinigen ramen Kanaalweg
- Tijdsbesteding lid wijkcommissie

§4

leden Dagelijks bestuur van Stichting Huurdersbelang Den Helder
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§5

STRATEGISCHE BELEID EN TAAKVELDEN
5.1

STRATEGISCHE BELEID

Vernieuwde strategische koers
Woningstichting heeft drie hoofdtaken. De primaire taak is huisvesting van de primaire
doelgroepen. De secundaire taak betreft herstructurering. De focus ligt op het stadshart en
op de wijk Nieuw Den Helder. In Nieuw Den Helder zijn we ruim tien jaar geleden begonnen
met de herstructurering van het centrum van de wijk. De realisatie van het Duinpark,
multifunctioneel centrum, brede scholen etc. droegen in hoge mate bij aan verbetering van
het sociale en fysieke klimaat. Een terugval staan we niet toe en in de schil (de randen) van
de wijk ligt nog een grote opgave. De herstructurering van het stadshart is essentieel omdat
Den Helder in de strijd tegen krimp een aantrekkelijk stadshart nodig heeft. De strijd tegen
krimp pakken we behalve lokaal ook op regionaal op. De problemen die krimp met zich
meebrengt, raken immers niet alleen Den Helder, maar de gehele regio. Dit raakt één van
onze tertiaire taken: het is van groot belang dat alle in de regio werkzame overheids- en
andere instellingen zich realiseren, dat zij de handen ineen moeten slaan en gezamenlijk de
krimp moeten bestrijden.
Directie en raad van commissarissen stelden deze nieuwe koers vast na evaluatie van
ons beleid van de afgelopen vier jaar en na uitgebreid overleg met medewerkers en
belangenhouders.
Beheerssysteem
De bedrijfsleiders van de verschillende bedrijfonderdelen vertaalden inmiddels de in onze
Strategische Beleidsvisie gekozen doelen en wegen elk in hun ondernemings- en jaarplan.
De volgende stap is eventuele wijzingen door te voeren in de processen. De regelmatige
rapportages, afkomstig van de bedrijfsleiders en van de financieel directeur worden
gecontinueerd. Deze vormen een belangrijk instrument voor de de directie en de Raad
van Commissarissen om inzage te krijgen in het verloop van de bedrijfsprocessen, zodat
waar nodig tijdig kan worden bijgestuurd. Een in 2012 te implementeren software pakket
zal het structureel werken conform vastgestelde processen ondersteunen en maakt ook de
productie van regelmatige managementrapportages op een efficiente manier mogelijk.
De controle op de bedrijfsvoering, de kwaliteit, het maatschappelijk presteren etcetera
is divers. Intern wordt de bedrijfsvoering gecontroleerd door directie, bestuur en de
commissarissen, en extern behalve door de accountants ook door met name het Centraal
Fonds Volkshuisvesting (CFV). Het CFV legt de nadruk op de financiele huishouding. Een
visitatiecommissie buigt zich om de paar jaar over onze maatschappelijke prestaties. Nadat
de directie en de Raad van Commissarissen in 2011 een nieuwe Strategsiche Beleidsvisie
vaststelden meldde Woningstichting zich aan voor een visitatietraject. Dit traject startte eind
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2011 met de voorbereidingsfase. De gesprekken met interne en externe belangenhouders
vonden in 2012 plaats. De bevindingen van de visitatiecommissie zijn op dit moment nog
niet bekend, maar we zien de uitkomst met vertrouwen tegemoet.
De aan onze klanten geleverde kwaliteit wordt gemeten met behulp van enquetes, die zowel
door ons zelf als door een onafhankelijke derde partij worden uitgezet en geanalyseerd.
Hierover meer onder de paragraaf ‘dienstverlening’.
Prestatieafspraken
Het provinciale en gemeentelijk beleid is het kader waarbinnen wij het volkshuisvestelijk
beleid vorm geven. De gemeente heeft ons nodig om haar beleid te implementeren, en
omgekeerd heeft Woningstichting de gemeente nodig om haar doelen te kunnen realiseren.
Deze wederzijdse afhankelijkheid komt met name in de prestatieafspraken naar voren. In
2011 is een start gemaakt door gemeente en Woningstichting om de prestatieafspraken te
actualiseren en waar nodig nieuwe afspraken te maken. De verwachting is dat in 2012 een
nieuw pakket afspraken door beide partijen ondertekend kan worden.

5.2 Primaire taakveld: goede, betaalbare
huisvesting voor primaire doelgroep
Verhuur en beheer
Rode draad in het verslag over verhuur en beheer is de constatering dat het aantal mutaties
en ook het aantal verhuringen in 2011 flink lager was dan in het jaar daarvoor. Nieuwe
regels, opgelegd door de rijksoverheid, maken het voor een deel van onze klanten niet
langer mogelijk te verhuizen naar een woning uit de gereguleerde voorraad. Veel huurders
blijven daarom ‘zitten waar ze zitten’. Een stagnerende doostroming kan tot gevolg hebben
dat de druk op de woningmarkt oploopt. Signalen die hier op duiden ontbreken echter:
de verhuring van het nieuwe complex Assisi verliep moeizaam en het aantal ‘direct te huur’
aangeboden woningen was het afgelopen beduidend hoger dan in voorgaande jaren.
Klanten
Aantal op het woonplein ontvangen clienten
Gemiddeld aantal ingeschreven woningzoekenden
Gemiddeld aantal ingeschreven woningzoekende 50+ers
Gemiddeld aantal ingeschreven woningzoekenden
jongeren (tot 25 jaar)

2011
10752
2172
1214
429

2010
13465
2261
1238
485

2009
14148
2227
1178
487

§5
Verhuringen
Aantal voor verhuur leeggekomen woningen
Totaal aantal toegewezen woningen
Aantal aan senioren (50+) toegewezen woningen
Aantal aan jongeren toegewezen woningen
Gemiddeld aantal bonnen per aangeboden woning
Gemiddelde acceptatiegraad
Aantal ‘direct te huur’ woningen
Mutatiegraad
Percentage leegstand door ‘geen kandidaat’

2011
666
724
216
136
30
1,72
43
6,7
1,96

2010
721
816
288
172
32
2,01
15
7,4
2,46

2009
729
760
212
180
35
2,13
6
7,4
3,03

Huurniveau
2011 2010 2009
Percentage huurverhoging
1,3
1,2
2,5
Gemiddelde huur woning Woningstichting in €
412
399
390
Gemiddeld huurniveau als percentage van maximaal
60
63
62
Gemiddeld landelijk huurniveau als percentage van maximaal*
*
72
71
Aantal huurbezwaren
3
2
12
*de daling van de gemiddelde netto huur als percentage van de maximale huur
is het gevolg van de invoering van het energielabel in het woonwaarderingsstelsel:
het gemiddelde label C bij Woningstichting heeft voor een sterke verhoging
van de maximale huur gezorgd
Beheer
Zaken betreffende Woningstichting, .
voorgelegd aan Geschillenadviescom
Aantal meldingen overlast
Rapportcijfer voor woning, door vertrekkers
Rapportcijfer voor woonomgeving door vertrekkers

2011
1

2010
0

2009
1

510
7,5
7,1

385
7,7
7,1

382
7,6
7,1

Nieuwe richtlijnen toewijzing sociale huurwoningen
Ingaande 1 januari 2011 waren corporaties verplicht 90% van hun sociale woningen
te verhuren aan huishoudens met een inkomen tot maximaal €33.614. Aangezien
Woningstichting slechts een zeer beperkt aantal geliberaliseerde huurwoningen bezit dreigde
in Den Helder de woningzoekenden huishoudens met een middeninkomen in de knel te
komen. Deze boven-doelgroephuishoudens maken 31% van al onze woningzoekenden
uit. Verreweg het grootste deel van hen huurt al bij Woningstichting en heeft waarschijnlijk
dus geen vermogen op kunnen bouwen met een eigen woning. Overwogen is de dure
voorraad te vergroten door bij mutatie in de betaalbare woningen met huren net onder
€ 652 extra (luxe) voorzieningen aan te brengen en op grond daarvan de huren op te trekken

tot die net boven de liberalisatiegrens uitkomen. Als alternatief is besproken om in geval een
huurcontract met een middeninkomen wordt aangegaan 100% van de maximale huur te
berekenen in plaats van een lager percentage. Hoe dan ook acht Woningstichting het van
belang de midden- en hogere inkomensgroepen in Den Helder te houden. Vervolgens bleek,
onder meer na het in verhuur brengen van het nieuwe complex Assisi, dat de beperkende
maatregelen voor de midden- en hogere inkomens niet leidden tot een grotere afname
van de duurdere woningen. Uit een eind 2011 onder de woningzoekenden met hoge en
middeninkomens gehouden onderzoek bleek dat met name woningzoekenden met een
hoog inkomen over het algemeen wel bereid zijn om een huur boven €652 te betalen,
mits de woning aan een aantal harde eisen voldoet. Eén van de belangrijkste eisen die deze
woningzoekenden stellen is de nabijheid van (winkel) voorzieningen
Hoewel het aantal woningzoekenden ongeveer even groot was als in 2010 constateren
we een lichte vraaguitval. Niet alleen onder de hoge en middeninkomens, maar ook onder
de lagere inkomens, onze primaire doelgroep. Ondanks het beperkte aantal mutaties in
2011 nam, vergeleken met voorgaande jaren, het aantal woonkeuzebonnen af, had een
woningzoekende gemiddeld genomen minder punten nodig om een woning te krijgen en
boden wij meer woningen ‘direct te huur’ aan.
Inval pand Middenweg in verband met illegale bewoning Polen: de gemeente heeft een inval
gedaan in een aan Polen verhuurd Delatronpand aan de Middenweg. In het pand zijn twaalf
bedden aangetroffen, terwijl er in het pand maximaal zes personen woonachtig mogen zijn,
hetgeen ook in het huurcontract is vastgelegd. Het pand is ontruimd.
Bijzondere doelgroepen
Woningstichting onderscheidt diverse bijzondere doepgroepen. De meeste van deze
bijzondere doelgroepen worden vertegenwoordigd door een instelling. Deze instellingen zijn
onze partners bij de huisvesting van de bijzondere doelgroepen.
Een aantal van deze partners houdt zich bezig met clienten met psychische en/of somatische
aandoeningen. Andere partners behartigen de belangen van mensen met een verstandelijke
beperking. Nu in voorgaande jaren op het gebied van de huisvesting van deze groepen
grote stappen zijn gemaakt komt het probleem van doorstroming naar reguliere huisvesting
regelmatig ter sprake. Samen met de begeleidende instellingen denken wij na over de
mogelijkheden om in deze behoefte te voorzien.
Zorgvastgoed was in het verslagjaar een belangrijk onderwerp van gesprek tussen
zorginstellingen en Woningstichting vanwege financieringsperikelen. De overheid heeft de
partijen geconfronteerd met een nieuw zorgstelsel met gewijzigde richtlijnen. Conform deze
richtlijnen valt de doelgroep straks niet langer onder een speciale regeling, maar worden de
zorgbehoevenden beschouwd als reguliere huurders. Speciale voorzieningen om te voorzien
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§5
in de specifieke eisen van de speciale doelgroepen worden niet langer door de overheid
vergoed. Dat leidt tot discussies tussen de zorginstellingen en de corporaties over de rekening.
Naar aanleiding van gesprekken die Woningstichting voerde over de komst van Maritiem
onderwijs naar Den Helder kwam vanuit het onderwijs de behoefte aan studentenhuisvesting
naar voren. Hierin heeft Woningstichting op kleine schaal kunnen voorzien. De vraag naar deze
vorm van huisvesting blijkt echter niet stabiel.
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WOON|MAGAZINE
Artikel uit Woonmagazine nr. 1 2011, waarin wij onze huurders informeerden hoe bij
verhuizen uit de woning veilig om te gaan met asbesthoudende materialen
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2011
851
3
0
1
40
12
0,58

2010
847
14
3
2
26
4
0,64

2009
1024
17
11
2
43
20
0,70

Voorraadbeheer
Woningstichting onderscheidt planmatig onderhoud, mutatieonderhoud, serviceverzoeken
en Abonnee Onderhoud. De groep Vastgoedbeheer bereidt het planmatige onderhoud
voor. Het betreft meestal complexmatige verbeteringen. Na de voorbereiding wordt het
werk meestal aan een aannemer uitbesteed. In het verslagjaar isoleerden we in diverse
complexen de woningvloeren. Besloten is dat indien tenminste 70% van de huurders deze
verbetering accepteert, alle huurders van het betreffende complex verplicht worden de
verbetering aan te laten brengen.
De groep Onderhoud (per 2012 Woningonderhoud Den Helder BV) voert bijna al het
mutatiewerk uit. In het verslagjaar besloot de directie dat bij mutatie voortaan standaard
de schoorsteen in de woonkamer waar dat mogelijk is te verwijderen. De groep Onderhoud
voert behalve het mutatieonderhoud ook de serviceverzoeken en het Abonnee Onderhoud
uit.
Uit benchmarkvergelijking blijkt de groep Onderhoud goedkoop te werken: de
uitvoeringskosten liggen onder het gemiddelde van de branche; de overhead liggen op
gemiddeld niveau.
Activiteiten groep Onderhoud:
Rapportcijfer mutatieonderhoud binnenzijde woning
Rapportcijfer mutatieonderhoud buitenzijde woning
Aantal afgehandelde serviceverzoeken 2011
Aantal afgehandelde onderhoudsverzoeken in
Rapportcijfer AO 2011
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Betalingsproblematiek en bijzondere toewijzingen
Aantal huisbezoeken i.v.m. betalingsproblemen
Aantal woningontruimingen
Aantal gevoerde intakegesprekken
Aantal toewijzingen aan laatste-kans clienten
Aantal aan urgenten toegewezen woningen
Aantal toewijzingen i.v.m. zorg/begeleiding
Totale huurachterstand in procenten van huursom

2011
7,0
7,2
13.034
2011
8,5

2010
7,2
7,3
13.968
2139
8,5

2009
7,2
7,4
2013
8,4

§5
Planmatig onderhoud, voorbereid en aangestuurd door groep Vastgoedbeheer:
Projecten

Aantal Werkzaamheden
Woning

Totale bezit
471
Oud Den Helder
10
Stad binnen de linie
53
Nieuw Den Helder
175
Nieuw Den Helder
222
Stad Binnen de Linie 29
		
		
		
Stad Binnen de Linie 144
Stad Binnen de Linie 35
		
		
Stad Binnen de Linie 18
		
		
		
Nieuw Den Helder
136
		
		
		
Stad Binnen de Linie 59
Stad Binnen de Linie 38
Nieuw Den Helder
90
		
		
		
		
		
		
Nieuw Den Helder
72
Nieuw Den Helder
152
		

Fase per 31-12-2011

vervangen cv ketels
cyclisch onderhoud
herstel metsel/voegwerk
controle aardingen
Herstel metsel/voegwerk
Herstel metsel/voegwerk
Buitenschilderwerk
Vervangen bergingsdaken
Vervangen dakvensters
Buitenschilderwerk
Buitenschilderwerk
Controle aardingen
Keuken onderhoud
Herstel metsel/voegwerk
Buitenschilderwerk
Vervangen bergingsdaken
Vervangen dakvensters
Cyclisch onderhoud
Buitenschilderwerk
Houtrotherstel
Controle valbeveiliging
Vervangen bergingsdaken
Cyclisch onderhoud
herstel metsel/voegwerk
Cyclisch onderhoud
Buitenschilderwerk
Houtrotherstel
Controle valbeveiliging
Ventilatie/ontluchting
Badkameronderhoud
Controle valbeveiliging
Controle bitumineuze dakbedekking
Cyclisch onderhoud

gereed
gereed
40% gereed
gereed
gereed
gereed
90% gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
90% gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
70% gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
70% gereed
70% gereed
gereed

Julianadorp
20
		
Nieuw Den Helder
130
		
		
		
		
Nieuw Den Helder
180
Nieuw Den Helder
75
Nieuw Den Helder
132
De Schooten
90
Nieuw Den Helder
73
		
		
		
		
De Schooten
250
De Schooten
12
		
De Schooten
42
		
		
		
De Schooten
237
De Schooten
154
Nieuw Den Helder
28
		
		
		
		
De Schooten
108
		
		
De Schooten
28
		
		
De Schooten
71

Buitenschilderwerk
Houtrotherstel
herstel metsel/voegwerk
Buitenschilderwerk
Houtrotherstel
Betonwerk
Reinigen panelen
Controle valbeveiliging
Controle valbeveiliging
Controle valbeveiliging
Controle valbeveiliging
herstel metsel/voegwerk
Buitenschilderwerk
Houtrotherstel
Betonwerk
Reinigen panelen
Vervangen kozijnen
Buitenschilderwerk
Houtrotherstel
Buitenschilderwerk
Houtrotherstel
Aanbrengen valbeveiliging
Vervangen galerijhekken
Cyclsch onderhoud
Cyclsch onderhoud
Buitenschilderwerk
Houtrotherstel
Cyclisch onderhoud
Controle aardingen
Betonwerk
Buitenschilderwerk
Houtrotherstel
Controle valbeveiliging
Buitenschilderwerk
Houtrotherstel
Controle aardingen
herstel metsel/voegwerk

gereed
gereed
70% gereed
20% gereed
20% gereed
20% gereed
20% gereed
70% gereed
70% gereed
70% gereed
70% gereed
70% gereed
20% gereed
20% gereed
20% gereed
20% gereed
5% gereed
gereed
gereed
70% gereed
70% gereed
40% gereed
20% gereed
70% gereed
40% gereed
70% gereed
70% gereed
50% gereed
gereed
70% gereed
gereed
gereed
40% gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
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Stad Binnen de Linie 30
		
		
Stad Binnen de Linie 264
		
		
		
		
Stad binnen de Linie 14
Huisduinen
3
		
Stad Binnen de Linie 36
		
Stad Binnen de Linie 4
Callantsoog
24
		
Julianadorp
23
		
Stad Binnen de Linie 27
		
		
De Schooten
61
De Schooten
44
Julianadorp
80

Buitenschilderwerk
Houtrotherstel
Controle aardingen
Hekwerk/leuningen
Buitenschilderwerk
Houtrotherstel
Herstel metsel/voegwerk
Bitumineuze dakbedekking
Cyclisch onderhoud
Buitenschilderwerk
Houtrotherstel
Buitenschilderwerk
Houtrotherstel
Buitenschilderwerk
Buitenschilderwerk
Cyclisch onderhoud
Buitenschilderwerk
Houtrotherstel
Buitenschilderwerk
Houtrotherstel
Cyclisch onderhoud
Buitenschilderwerk
Buitenschilderwerk
Cyclisch onderhoud

gereed
gereed
gereed
80% gereed
25% gereed
70% gereed
gereed
80% gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
80% gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed
gereed

Dienstverlening
In het verslagjaar liet Woningstichting door USP Marketing Consultancy onder de huurders
de tevredenheid over haar dienstverlening meten. De scoren duiden op een zeer hoge mate
van tevredenheid. Met name de telefonische bereikbaarheid en de wijze waarop klanten te
woord worden gestaan, scoren zeer goed. Woningstichting scoort nergens lager dan een 7
en zit met een gemiddeld cijfer van 7,9 ruim boven het landelijk gemiddelde van 6,9.
Behalve het externe onderzoek stuurde Woningstichting zelf ook met vaste regelmaat
enquêteformulieren de deur uit met het verzoek aan huurders te reageren op de kwaliteit
van verleende diensten. De uitkomsten van de enquêtes vormen vaak toch weer aanleiding
tot extra activiteiten, aanscherping van de procedures, het overleg met ingehuurde bedrijven
etcetera.
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Rapportcijfers uit extern onderzoek kwaliteit dienstverlening:
USP
Woningstichting
2011
woning in het algemeen
huur in verhouding tot wat klant krijgt
woonomgeving (buurt) in het algemeen
verlichting trappenhuis
netheid portieken en galerijen
schoonmaak trappenhuis
onderhoudstoestand woning
afhandeling reparatieverzoek
uitgevoerde planmatig onderhoud
Abonnee Onderhoud
telefonische bereikbaarheid
telefonisch te woord gestaan
snelheid antwoord telefonische vraag
snelheid geholpen op Woonplein
deskundigheid medewerkers Woonplein
vriendelijkheid medewerkers Woonplein
gemak vinden informatie Woonplein
fysieke bereikbaarheid Woonplein
duidelijkheid brieven
snelheid beantwoording brieven
schriftelijk informatiemateriaal
informatie op website
gebruiksgemak website
Woonmagazine
info voorziening ontwikkelingen wijk
belangenbehartiging door wijkcomm.s
klantvriendelijkheid medew. algemeen
nakomen van afspraken (algemeen)
dienstverlening (algemeen)

USP
hoogste landelijke scores
2010

7,6
7,5
7,3		
7,5
7,3
7,6
7,5
7,5
7,3
7,3		
7,5
7,5
7,5
7,4
7,7		
7,8		
7,6
7,3
8,0		
7,7
7,3
7,9
7,4
7,8		
8,1		
7,9		
7,3		
7,8		
7,0		
7,7		
7,6		
7,6
7,6		
7,2
7,3
7,1		
8,0		
7,8
7,4
7,9
6,9

USP
Woningstichting
2007
7,5
7,1
7,4
7,3
6,6
6,7
7,2
7,1
7,5
7,6
7,1
7,3
7,5
7,3
7,5
7,2
7,4
7,6
6,3
7,5
7,6
7,5
6,7
7,5
7,3
7,4

§5
garantieregeling: vier kopers van nieuwbouwwoningen verkochten hun oude woning aan
Woningstichting.
Om de aankoop van met name bestaande huurwoningen te stimuleren bood
Woningstichting de starterslening aan. In het verslagjaar ging Woningstichting daartoe met
SVn (de uitvoerende instantie corporatie starterslening) een overeenkomst aan: naast de
(aflopende) gemeentelijke starterlening, waarin ook Woningstichting participeerde, vulde
Woningstichting nu een fonds waaruit de leningen, speciaal voor de aankoop van woningen
in Nieuw Den Helder mede gefinancierd konden worden. Tot op heden is beperkt van de
regeling gebruik gemaakt.
Woningverkoop:
2011
Aantal aan zittende huurders aangeboden woningen
194
Aan zittende huurder verkochte woningen
6
Op de vrije markt verkochte woningen
41
Totaal aantal verkochte huurwoningen (koopcontract getekend) 47

2010 2009
344
335
8
36
66
57
74
93

De Groene Vecht

Uitkomsten van aantal van de in 2011 door Woningstichting
zelf gehouden enquêtes:
2011
Schoonmaak
7,1
Huismeesters
8,4
Tuinonderhoud
7,3
Verkoop woningen
7,7
Afhandeling overlast
7,3
Schilderwerken in diverse complexen
7,7
Abonnee Onderhoud
8,5
Vervanging badkamers en keukens in diverse complexen
8,1
Oplevering nieuwbouw (in 2011: Assisi)
8,2
Dienstverlening rond woning betrekken
7,5
Dienstverlening rond woning verlaten
7,7

2010
7,3
8,6
7,7
8,1
7,1
7,7
8,5
8,1
8,0
7,8
7,7

2009
7,1
8,6
7,6
7,4
6,1
8,2
8,4
7,9
8,0
7,9
7,7

Verkoop
De herstructurering wordt voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt uit de opbrengsten
van bestaande huurwoningen en van nieuwbouwwoningen. Het doel was om in 2011 80
bestaande huurwoningen te verkopen. Uiteindelijk zijn 47 woningen verkocht. De woningen
die we op de vrije markt aanboden waren niet alleen voormalige huurwoningen, maar ook
nieuwbouwwoningen en aangekochte woningen.
De aangekochte woningen verwierf Woningstichting in het kader van de aankoop-

5.3

Herstructurering en overige
activiteiten in de wijken

Onze Strategische Beleidsvisie spreekt zich duidelijk uit over de prioriteiten: de aanpak
van het stadshart en de afronding van Nieuw Den Helder hebben hoge prioriteit. Hier
zet Woningstichting samen met de gemeente, Zeestad en zo mogelijk ook andere
ontwikkelpartners een grootschalige en kostbare herstructurering in. In Julianadorp vraagt
de uitbreiding aan de oostkant de komende jaren de nodige aandacht en financiële
middelen. In De Schooten zetten wij gezien de samenstelling van de inwoners daar vooral in
op levensloopbestendig wonen.
Kleinschalige verbeteringen aan de leefomgeving worden vooral gefinancierd uit het door
gemeente en Woningstichting gevulde fonds van het convenant Wijkaanpak Plus. Daaruit
is onder meer de aankoop en sloop van het pand Amigo mogelijk gemaakt. Zorgelijk is
dat in het nieuwe coalitieakkoord is opgenomen dat er minder geld beschikbaar is voor
herstructurering en infrastructuur. Deze keuze zal vooral z’n terugslag hebben op de te
herstructureren gebieden.
Nieuw Den Helder
De kern van de wijk Nieuw Den Helder, zoals Woningstichting die meer dan 10 jaar geleden
voor ogen had, kreeg in het verslagjaar eindelijk gestalte. In april leverde Woningstichting
de school, bibliotheek en het kinderdagverblijf op. De officiële opening van het Duinpark
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vond plaats op 18 mei 2011. Koningin Beatrix verrichtte de openingshandeling en toonde
zich tijdens haar wandeling door het Duinpark zeer geïnteresseerd in de wijk. Medio 2011
verhuurde Woningstichting in het centrumgebied de eerste appartementen van Lage Duin
en Hoge Duin. In oktober 2011 was de feestelijke officiele opening van de winkels, die
overigens al vanaf december 2010 hun klanten vanuit hun nieuwe onderkomen bedienden.
Pas in oktober 2011 kreeg OKK de sleutel van de sportvoorziening. Deze late opening had
te maken met fiscale vraagstukken, gevolgd door financieringsperikelen die eerst opgelost
moesten worden.
Ook in mei werden de 72 PG-eenheden in De Zeester in gebruik genomen. Woningstichting
realiseerde dit gebouw voor de Omring met een onrendabele top van ruim 2,9 miljoen euro.
De enige nog geplande bouwactiviteiten in het Duinpark betreffen zes vrijstaande woningen
en de verbouwing van de Nicolaaskerk tot 9 appartementen. De vrijstaande woningen
worden pas gebouwd na verkoop. Met de realisatie van de negen appartementen zal in
2012 worden gestart. De onrendabele top op dit project bedraagt ruim 1,1 miljoen euro.
Grenzend aan het Duinpark ligt fase 3, het gebied dat wordt omzoomd door de Scheldestraat,
Texelstroomlaan en Marsdiepstraat. Onderdeel van fase 3 is de Eendrachtstraat, waar in
2010 alle flats zijn gesloopt. In dit deel van de wijk heeft behalve Woningstichting ook de
corporatie Mooiland Vitalis een grondpositie. Ontwikkeling moet dus in overleg gebeuren
maar zat heel 2011 in een impasse als gevolg van besluiteloosheid van Mooiland Vitalis. Na
lang aandringen van de kant van Woningstichting is Mooiland Vitalis pas begin 2012 met
een min of meer concreet voorstel bij Woningstichting gekomen.
Door de verplaatsing van Albert Heijn naar het nieuwe winkelcentrum en de aankoop van
het oude pand door Woningstichting en Zeestad, ontstond na sloop van het oude pand
een duidelijke doorbraak vanaf het centrumgebied naar het oostelijk deel van de wijk. In
dit gebied reserveren Woningstichting en gemeente onder meer ruimte voor collectief
particulier opdrachtgeverschap (CPO).
De Dekamarkt liet bij haar vertrek naar het nieuwe winkelcentrum een leeg winkelcentrum
aan het Seringenplein, ten westen van het centrumgebied, achter. Woningstichting
heeft dit vervolgens aangekocht en ontwikkelt hier ruimte voor commerciële en diverse
buurtondersteunende functies.
Ook in het oostelijk deel van de schil van de wijk is Woningstichting actief. De matige
resultaten van de eerdere verkoop van nieuwbouw aan de Fluytstraat/Korvetstraat
maakt echter dat Woningstichting zich terughoudend opstelt bij de geplande afronding
(fasen 2 en 4) van dit gebied. In de loop van 2012 neemt de directie een beslissing over
het al of niet realiseren van fase 4. De realisatie van fase 2 is bemoeilijkt doordat de
gemeente een deel van deze grond, die onderdeel is van de afspraken tussen gemeente
en WS over de realisatie van de brede school IJsselmeerstraat, buiten medeweten van
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Woningstichting heeft verkocht aan een derde partij. In het zuidelijk deel van de schil ligt
onder meer ’t Koggeschip. Hier zijn, betaald vanuit het Convenant Wijkaanpak plus, nieuwe
erfafscheidingen geplaatst. Het aanzien van de buurt is hierdoor sterk verbeterd. Volgend
aandachtspunt in deze buurt dat in overleg met de gemeente moet worden opgelost is
de bestrating.
Aan de Waddenzeestraat, ten noordoosten van het centrumgebied startte Woningstichting
de realisatie van een nieuw winkelpand voor Bristol, mogelijk in combinatie met 20
appartementen, waarvan er 13 aan ’s Heerenloo worden verhuurd. Met dit project is een
onrendabele top van een kleine negen ton euro gemoeid. Woningstichting kocht het
oude pand van Bristol aan om dit te slopen teneinde op die locatie ruimte te maken voor
de aanleg van een park.
Duidelijk is dat vanuit het Duinpark naar alle kanten de herstructurering in gang is, precies
zoals we ons ruim 10 jaar geleden voornamen. Belangrijk is dat de diverse plannen de wijk
tot een eenheid smeden. Daarvoor verzocht Woningstichting stedenbouwkundig bureau
West 8 een stedenbouwkundig plan te maken. Uitgangspunt daarbij is dat de krimp waar
Den Helder mee geconfronteerd wordt in principe dient te worden opgevangen in de
wijk Nieuw Den Helder en dat op het aspect ‘wonen’ een grote kwaliteitsslag nodig is,
uitgaande van de woningbehoefte van met name de doelgroepen die op dit moment
in de wijk vertegenwoordigd zijn. De plannen met Nieuw Den Helder zijn inmiddels met
het gemeentebestuur en de ambtelijke top besproken. De gemeente denkt goed met
ons mee over de toekomst van de wijk, maar heeft op voorhand ook aangegeven dat
Woningstichting bij de realisatie van de plannen zou moeten betalen voor de door de
gemeente in te brengen grond en voor bovenwijkse voorzieningen. Gezien alle meerkosten
die Woningstichting al voor haar rekening neemt is deze eis voor Woningstichting
onaanvaardbaar. Daarnaast bestaat grote onduidelijkheid over de toekomstige rol van
Zeestad in Nieuw Den Helder. Woningstichting heeft echter behoefte aan een sterke
samenwerkingspartner en wil op korte termijn duidelijkheid over Zeestads rol.
Stad binnen de Linie
Het stadshart is het belangrijkste deel van de Stad binnen de Linie. Woningstichting is op
meerdere locaties in het stadshart actief en daarnaast nog op diverse andere locaties in de
wijk Stad binnen de Linie. De grote aandacht voor het stadshart motiveerden we in onze
Strategische Beleidsvisie die in 2011 van kracht werd: het stadshart moet aantrekkelijk
worden voor jonge, draagkrachtige mensen en gezinnen. Daar komt bij dat er veel
winkelruimte in de binnenstad leegstaat. Het is daarom van belang om snel tot een meer
compacte binnenstad qua winkels te komen. In een aparte sessie met het college van B&W
en de gemeenteraad spraken wij het afgelopen jaar over het uitwerkingsplan en de plannen
in het stadshart en onze rol en positie daarin. Ook met de fractievoorzitters van de politieke
partijen is de directie in gesprek geweest over het stadshart. Sinds Woningstichting definitief
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Artist Impression De Werviaan

besloot zich in te zetten voor de revitalisering van de binnenstad is er in korte tijd een enorm
aantal plannen gemaakt en inmiddels ook gerealiseerd. Dit doet Woningstichting samen
met de gemeente, Zeestad, ontwikkelaar Proper Stok en mogelijk ook een aantal particuliere
ontwikkelaars. Per project wordt o.a. op basis van de risico’s, bepaald wie de trekker en dus
ook de risicodragende en bepalende partij is.
De locaties in het stadshart waar de herstructurering gestalte krijgt zijn:
De Werviaan
Het plan De Werviaan deed in 2010 al veel stof opwaaien bij de omwonenden. Hoewel
alle procedures doorlopen waren dienden bewoners in het verslagjaar een aangepast
plan, een burgerinitiatief, in. Duidelijk is dat het betaald parkeren voor de bewoners het
grootste probleem is. Inmiddels is de bouw bijna gereed. De eerste woningen zullen april
2012 worden opgeleverd. De belangstelling voor deze 33 nieuwe koopwoningen valt
gezien de situatie op de woningmarkt niet tegen: medio februari 2012 waren 6 woningen
verkocht. Dit resultaat is voor een belangrijk deel te danken aan de van toepassing zijnde
aankoopregeling: onder voorwaarden koopt Woningstichting de oude woning van de koper
van een nieuwbouwwoning.
Beatrixstraat
De Beatrixstraat bepaalt in grote mate het aanzien van de binnenstad en is ook de belangrijkste
verbinding tussen het station en de Oude Rijkswerf. Daarom is er Woningstichting veel
aan gelegen dat de Beatrixstraat er goed uitziet. Een groot deel van de beeldenroute zal
in de Beatrixstraat komen nadat deze straat opnieuw is ingericht. Vooruitlopend daarop
onderneemt Woningstichting op diverse locaties actie om het gevelbeeld aantrekkelijker te
maken. Het betreft twee locaties: de noordzijde van de Beatrixstraat en de zogeheten halter
1 aan de zuidzijde van de Beatrixstraat.

Aan de kop Beatrixstraat tussen Molenstraat en Westgracht realiseert Woningstichting 24
zorgappartementen en 3 koopwoningen en bedrijfsruimte. Het complex wordt voorzien
van een modern warmtepomp-systeem. De totale investering bedraagt 5,9 miljoen euro,
waarvan 2,2 miljoen euro onrendabel. Eveneens aan de noordkant kocht Woningstichting
twee panden met winkelruimte en zes appartementen (Beatrixstraat 23 t/m 31+ 37) aan.
Architect Kapitein heeft inmiddels een ontwerp gemaakt voor een nieuwe voorgevel.
Gezocht wordt nog naar een oplossing om bergingen en parkeergelegenheid bij de
bestaande appartementen te kunnen realiseren. Na plaatsing van de voorgevel en realisatie
van de bergingen gaan de appartementen in de verkoop. De totale investering van dit
project bedraagt 2,5 miljoen. Vier ton daarvan is een onrendabele investering.
Aan de zuidzijde zou ontwikkelaar Synchroon een winkelcluster realiseren. Synchroon
heeft zich echter teruggetrokken uit Den Helder, waarna Maritieme Stad (Woningstichting
en Proper Stok) met Zeestad overeen kwamen halter 1 te realiseren. De voortgang is
echter afhankelijk van de winkels die zich daar willen vestigen. Gezocht wordt naar een
publiekstrekker met uitstraling.
Het kanonnenpleintje, aan het einde van de Beatrixtraat, grenzend aan halter 1, staat wat ons
betreft gereserveerd voor een echte blikvanger. We staan open voor suggesties.
Grachtengordel
Boedelstaete en de HOED zijn inmiddels in gebruik genomen, de Melkfabriek is het volgende
project. Ook daar komen zorgappartementen en nog een aantal koopwoningen. Eveneens
als onderdeel van het opknappen van de grachtengordel nam Woningstichting het pand
Weststraat 65 van de gemeente over om te renoveren. De karakteristieke voorgevel blijft
daarbij behouden.
Plan Keizersbrug
In de knik tussen de Zuidstraat en de Weststraat staat het project Keizersbrug met 11
koopappartementen en bedrijfsruimte gepland. Vanwege de markante locatie streeft
Woningstichting er naar de bouw gereed te hebben wanneer in 2013 het evenement Sail
in Den Helder is.
Zusterflat
Woningstichting koopt de zusterflat van de gemeente, een gedateerd en vervallen gebouw
dat niet langer geschikt is voor een woonfunctie. Op deze locatie streeft Woningstichting
naar de realisatie van een nieuw, architectonisch waardevol gebouw.
Bij andere woonlocaties in het stadshart is Woningstichting wel in meer of mindere mate
betrokken, maar een andere partij doet de ontwikkeling. Onder de vlag van Maritieme Stad,
een samenwerkingsverband tussen Proper Stok en Woningstichting, ontwikkelt Proper Stok
de locaties Molenplein en Spoorstraat.

25

§5
Molenplein
Bij de verkoop van een tiental woningen aan het Molenplein past Woningstichting dezelfde
aankoopgarantieregeling toe als bij de Werviaan. Hier zien we een –zij het voorzichtigekomst van gezinnen naar de binnenstad.
Spoorstraat
Het einde van de Spoorstraat is z’n functie als winkel- en horecagebied aan het verliezen. Veel
van de commerciële panden verkeren in een deplorabele staat. Daarom wil Woningstichting
in dit deel van de Spoorstraat de woonfunctie terugbrengen. Om daar een aanzet toe te
geven sloopt Woningstichting op deze locatie een aantal van haar horecapanden en heeft
Proper Stok verzocht er zeven koopwoningen te ontwikkelen. Elk van de woningen krijgt
een diepe achtertuin en er wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen. Het plan zal in
2012 gerealiseerd worden.
Assorgia
Het plan Assorgia is een particulier initiatief dat voorziet in een horecaplein in de binnenstad
tussen de Spoorstraat, Spuistraat en Stationsstraat. Het plan is echter te grootschalig om
particulier gefinancierd te kunnen worden. Zeestad kan dit plan niet financieel ondersteunen
maar Woningstichting ziet er wel meerwaarde in en beraadt zich nog op haar medewerking
aan dan wel deelname in het plan Assorgia.
Openbare bibliotheek / School 7
Niet alleen woningen, ook markante gebouwen met een min of meer openbare functie
kunnen bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Woningstichting zou graag
zien dat de gemeente definitief besluit om een nieuw stadhuis in het stadshart te realiseren.
Maar dat besluit is nog steeds niet genomen. Wel serieus zijn de plannen om de openbare
bibliotheek onder te brengen in School 7. Woningstichting bespreekt met de gemeente
en met Zeestad de mogelijkheden om het pand voor dit doel geschikt te maken. Om de
verplaatsing van de bibliotheek financieel mogelijk te maken is het echter nodig een goede
invulling voor het huidige pand aan het Bernhardplein te vinden. Behalve de invulling
van het te verlaten pand is in deze operatie ook de dreigende bezuiniging op de subsidie
voor de bibliotheek een complicerende factor, waarvan Woningstichting niet wil dat de
gemeente die op haar afwentelt.
Uiteindelijk kwamen Woningstichting, de gemeente, Zeestad en de directie van
Kopgroep Bibliotheken overeen dat Woningstichting € 2,1 miljoen voor de huidige
bibliotheek betaalt. Woningstichting bouwt dan een nieuwe bibliotheek met een
oppervlak van 3.000 m². De investering in de nieuwe bibliotheek, inclusief inrichting, is
geraamd op € 9,7 miljoen. Zeestad neemt € 4 miljoen van de onrendabele top voor
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z’n rekening en Woningstichting € 1,7 miljoen. De bibliotheek gaat een huurcontract
voor 20 jaar aan. Zeestad begeleidt de vereiste Europese aanbestedingsprocedure voor
de architect. Woningstichting ziet bij voorkeur dat de schil en het interieur op elkaar
worden afgestemd zodat de bezoekers van de nieuwe bibliotheek een spraakmakende
ambiance ervaren.
Zeevaartschool
De Zeevaartschool is een ander markant gebouw waar Woningstichting een invulling
aan wil geven zodat ook dit gebouw bijdraagt aan de levendigheid van de binnenstad.
Woningstichting heeft inmiddels opdracht gegeven een vleugel aan het gebouw
te realiseren. Dit verhoogt de gebruikswaarde. Een definitieve huurder of koper is
evenwel nog niet gevonden. Wel toont Maritime Campus Nederland (MCN) serieuze
belangstelling om in dit gebouw het hoger onderwijs op maritiem gebied te bieden.
Voor Den Helder betekent de komst van hoger onderwijs een grote kans om jonge,
hoog opgeleide mensen voor de stad te interesseren. Woningstichting biedt daarom
het maritiem onderwijs een aantrekkelijke huurprijs. Teleurstellend is echter dat de
gemeente zich tot nu toe niet bereid toonde subsidie te verstrekken voor de huisvesting
van het maritiem onderwijs.
Halter 2
Wat verder in de tijd en dus wat minder zeker, maar niet minder gewenst is de
schouwburglocatie, halter 2. Deze locatie komt beschikbaar wanneer de schouwburg
naar de oude Rijkswerf vertrekt. Woningstichting, die dan volgens afspraak eigenaar wordt
van deze locatie, realiseert daar een dertigtal woningen, parkeergelegenheid en ziet bij
voorkeur naast winkels en horeca een grote supermarkt op deze locatie verschijnen.
Inmiddels is bekend dat twee supermarkten uit het stadshart serieus een verplaatsing naar
de tweede halter overwegen. Een ontwikkelaar heeft belangstelling getoond dit project
daarna van Woningstichting over te nemen. Maar voor het zo ver is moeten gemeente
en Woningstichting het eerst eens worden over de wederzijdse financiële inbreng. In het
geval beiden er niet uitkomen vervalt niet alleen halter 2 maar in ieder geval ook halter 1.
Fonds gevelverbetering
Veel gevels in het stadshart dragen esthetisch gezien niet bij aan de sfeer in het stadshart.
Met de aankoop van een aantal panden aan de noordzijde van de Beatrixstraat, waarvan
wij de gevel vervangen, geven wij al een aanzet tot meer sfeer, maar wij zouden deze
verbetering graag breder over het stadshart trekken. Daarover zijn wij met de gemeente en
met Zeestad in gesprek. Doel is een fonds te creëren dat mogelijk maakt om eigenaren een
financiële tegemoetkoming te geven en hen zo te verleiden in hun panden te investeren.
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aan halter 2 vormt op dit moment echter het hete hangijzer in de onderhandelingen
tussen Woningstichting, gemeente en Zeestad. Buiten het stadshart, maar wel in de Stad
binnen de Linie, is en wordt ook nog gewerkt aan een aantal belangrijke projecten.
Lyceumhof
Op de plek waar vroeger het Lyceum aan de Timorlaan stond realiseert Woningstichting 56
koopappartementen en tevens nog 24 zorgeenheden voor cliënten van Vrijwaard. Nadat
omwonenden een bezwaarschrift indienden tegen de bouwvergunning en naar aanleiding
van dit bezwaar een voorlopige voorziening aanvroegen, werd duidelijk dat de gemeente
verzuimd had de correcte procedure te volgen. De bezwaarcommissie kon dan ook niet
anders dan het ingediende bezwaar ontvankelijk en gegrond verklaren. De gemeente
was al langere tijd op de hoogte van de fouten in het bestemmingsplan maar verzuimde
dit aan Woningstichting te melden. Het college van B&W heeft besloten het advies van
de bezwaarcommissie wel op te volgen en een nieuwe procedure op te starten, maar de
onderbouwing van dit advies niet te onderschrijven, alsmede een gedoogvergunning af te
geven, zodat de bouw kan doorgaan en de zorgplaatsen gewaarborgd zijn.

Het beeld ‘de gieters’

Beeldenroute
Niet alleen mooie gevels, ook kunst kan een positieve bijdrage leveren aan de sfeer in
het stadshart. Een deel van de beelden die onderdeel uitmaken van de geplande de
beeldenroute, door Woningstichting geschonken aan de stad in het kader van 100 jaar
volkshuisvesting, is gereed. Woningstichting zou graag zien dat deze beelden alvast een
plek krijgen in de binnenstad. Daartoe zou de Beatrixstraat eerst heringericht moeten
worden. De gemeente geeft echter aan geen middelen te hebben om de herinrichting
van de Beatrixstraat naar voren te trekken. Woningstichting toonde zich bereid de
gemeente hierin financieel tegemoet te komen.
Duidelijk is dat Woningstichting op veel locaties tegelijk in het stadshart actief is, en dat er
sprake is van een enorme kwaliteitsimpuls. Het toevoegen van deze extra kwaliteit zorgt
vanzelfsprekend voor hogere onrendabele toppen dan wanneer we recht toe rechtaan
bouwwerken zouden opleveren. Dit laatste is voor Woningstichting een bewuste
keuze en het is van belang dat een duurdere bouw ook een bewuste keuze blijft. 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. De gemeentelijke bijdrage

Woningstichting besloot voor elk appartement een individueel regelbare warmtepomp
met een collectieve bodemwisselaar in het Lyceumhof toe te passen. Hiermee is per
woning een investering van 11.000 euro gemoeid. Het totale investeringsbedrag voor
het Lyceumhof bedraagt ruim 18 miljoen euro, de onrendabele top 4,5 miljoen euro.
Geïnteresseerde kopers die hun te verlaten woning nog niet kwijt zijn krijgen onder
voorwaarden de mogelijkheid een deel van de koopsom uitgesteld te betalen.
Brede school Pasteurstraat
Aan de Pasteurstraat startte Woningstichting in 2011 de realisatie van een brede school, inclusief
kinderdagverblijf. Deze bredeschool vervangt de huidige locaties van de basisscholen De
Windwijzer, De Verrekijker en van het hoofdkantoor met opvang van Stichting Kinderopvang
Den Helder en Texel. Oplevering medio mei 2012.
Imares
Al een aantal jaren is er sprake van dat Imares, het onderzoeksinstituut voor marien ecologisch
onderzoek een nieuw kantoor in Den Helder laat bouwen. Uitbreiding van de taken van Imares
in Den Helder betekent toename van hoogwaardige werkgelegenheid en de komst van jonge,
hoog opgeleide mensen naar Den Helder. Om die reden trekt Woningstichting aan deze kans.
Maar het blijkt een langdurig proces. Toch zijn de gesprekken nog steeds gaande en lijkt de
komst van het nieuwe kantoor steeds zekerder. Omdat Fort Harssens de beoogde locatie is, is
de medewerking van de marine en Dienst Defensie Vastgoed (DDV) en uiteindelijk de minister
van Defensie cruciaal. Ook lijkt door een wijziging van het bestemmingsplan de medewerking
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van TESO nodig. Bedoeling is dat Woningstichting het kantoorgebouw annex laboratorium
realiseert. Wanneer gereed zal het beheer door een derde partij geschieden.
Tuinstraat
De woningen in de Tuinstraat zijn door een jarenlang durend proces van ongelijkmatige
zetting inmiddels in slechte bouwkundige staat. Er zijn een tweetal gesprekken gevoerd met
de projectcommissie en met vertegenwoordigers van de woonbond. In mei 2012 zullen alle
bewoners worden geïnformeerd.
De Schooten
Na de voorspoedige verhuur van de complexen Florence en Siena viel de belangstelling
voor het nieuwe complex Assisi aan de F. Lambertstraat tegen. Woningstichting hield
daarom open dagen en richtte een modelwoning in. Mogelijk dat de iets grotere afstand tot
de voorzieningen, vergeleken met de complexen Florence en Siena een rol speelt. Daarnaast
moeten mensen waarschijnlijk wennen aan hogere huren.
Na Assisi, het derde Kokoncomplex, staat aan de Robijn Reijntjesstraat nieuwbouw van
het vierde Kokoncomplex gepland. Doel is tot realisatie van vier appartementgebouwen
te komen. Één toren betreft huurwoningen en is bestemd voor zorg, te verlenen door
Vrijwaard. De appartementen in de overige drie gebouwen zijn bestemd voor verkoop. De
totale investering bedraagt bijna 13 miljoen euro. Omwonenden maakten bezwaar tegen
de hoogte van de gebouwen. Inmiddels zijn de verouderde seniorenwoningen aan de
Robijn Reijntjesstraat gesloopt. De komst van het nieuwe complex is echter nog onzeker:
de gemeente verleende nog geen bouwvergunning, de markt voor verkoop is moeilijke en
met Vrijwaard vindt inmiddels overleg plaats over een andere locatie voor zorgwoningen.
Woningstichting investeerde ook in de bestaande woningen in de Schooten: na complex 55
en 56, in de periode 2007 tot 2010 is in 2011 gestart met de plaatsing van erkers in complex
61 in het zuidelijk deel van De Schooten. De totale investering bedraagt twaalf miljoen euro.
Voor het Heiligharn bestaan plannen voor een grootschalige aanpak, waarbij de buitenzijde
volledig wordt vernieuwd en gemoderniseerd. Het daarnaast gelegen gezondheidscentrum
zal worden uitgebreid.
Julianadorp
In Julianadorp is Woningstichting betrokken bij de realisatie van uitbreidingsgebied
Julianadorp oost en daarnaast voert Woningstichting gesprekken om te komen tot een
multifunctioneel centrum Julianadorp. De gemeente, Woningstichting en de Helderse Bouw
Kombinatie (HBK) zijn ook in het verslagjaar weer regelmatig met elkaar in gesprek geweest
over de verdeling van risico’s, rechten en verantwoordelijkheden rond de financiële kant
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van de aangekochte gronden, het bouwrijp maken van deze gronden en de realisatie van
woningen op deze gronden. De gesprekken hebben tot op heden nog niet geleid tot een
voor alle partijen bevredigende oplossing. Bovendien lijkt de provincie niet mee te willen
werken aan het realiseren van woningbouw in fase 5, een onderdeel van de bouwplannen
op deze locatie.
Te midden van de woningen die Woningstichting rond halverwege de jaren ’80 in
Middelzand realiseerde staat sporthal ’t Trefpunt. De beheerstichting Multifunctioneel
Centrum heeft Woningstichting gevraagd mee te werken aan de realisatie van een
vernieuwde of nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA). Hoewel Woningstichting
de bijdrage van de gemeente aan dit project te gering vindt, heeft Woningstichting zich
hiertoe bereid verklaard op voorwaarde dat De beheer voor het vernieuwde gebouw een
huurcontact voor tenminste 20 jaar met Woningstichting aangaat. Woningstichting heeft
inmiddels toegezegd bereid te zijn ’t Trefpunt van de huidige eigenaar aan te kopen.
Bouwproductie
In 2011 leverde Woningstichting behalve het woonproject Assisi en de woningen in het
centrum van het Duinpark, vooral maatschappelijk vastgoed op: zorgcentrum De Groene
Vecht, zorgcentrum De Zeester, de Trimaranschool, kinderdagverblijf en sporthal van het
Centrumdeel van het Duinpark.
Andere projecten verkeren nog in een fase, variërend van ‘prematuur’ tot ‘realisatiefase’. Deze
staan hieronder in schema aangegeven. Duidelijk is dat Woningstichting buiten Den Helder
ook de nodige bouwactiviteiten ontplooit. Dit sluit aan bij onze visie dat de situatie waarin
zich Den Helder bevindt feitelijk alleen regionaal kan worden beschouwd. Oplossingen
voor de dreigende krimpsituatie moeten behalve in Den Helder zelf ook regionaal worden
gezocht. De dochters van Woningstichting hebben met name veel ervaring opgedaan met
de realisatie van brede scholen. Omliggende gemeenten willen graag profiteren van deze
ervaring en Woningstichting is graag bereid haar ervaring te delen. Dit verklaart het groeiend
aantal activiteiten buiten Den Helder.
De Woonvisie Noord-Holland 2010-2020 en het daaruit voortvloeiende Regionale Actie
Programma (RAP) laat zien dat in ieder geval tot tot 2015 voor de Kop van Noord-Holland
het aantal bouwplannen in overeenstemming is met de groei van het aantal huishoudens. In
Den Helder is echter wel sprake van een overschot aan nieuwbouw. Daarom geldt voor Den
Helder dat zeer zorgvuldig moet worden omgegaan met toevoeging van nieuwbouw. De
plannen van Woningstichting betreffen echter slechts beperkte toevoeging van nieuwbouw.
Omvangrijker dan toevoeging van nieuwbouw zijn onze plannen om gedateerde, incourante
woningen te vervangen door moderne nieuwbouw die weer een heel aantal decennia mee
kan. Vooral in de wijk Nieuw Den Helder is vervangende nieuwbouw noodzakelijk.

§5

Artist Impression Lyceumhof
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Feestelijk onthulling versierde vuilnisbakken project ‘Een Goed Idee’
PRE-INITIATIEFFASE		
investering
huur
koop
Deelplan 3		
€ 68.403.000
190
81
Scheldestraat/Eemstraat
50 sociale huur, 12 CPO
Fregatstraat
appr sloop, 27 nieuwbouw egw
Fregathof
27 woningen sloop, 9 nieuwbouw
Mark/Zoomstraat			
40
Biegstraten- Koningstraat
Bedrijfsruimte (2) en appartementen (6)
€ 1.700.000
6		
Tuinstraat
Sloop 40 sociale huurwoningen, nieuwbouw 30 sociale
€ 5.000.000
30		
Vechtstraat / Rijnstraat (naast HTD)
-€ 7.200.000
40		
Complex 130
-€ 2.000.000
38		
Garage Zentveld
-€ 7.500.000			
Julianadorp Oost - 17st. Lage knik
1e fase 17st. Lage knik
€ 2.805.000
17
PM
Halter-02
winkels 6000m2, parkeren 250 à 300st, 30 appartementen
€ 24.400.000
20
10
Halter-01
winkels 1500m2, wonen 10 à12 st.
€ 10.000.000
12 		
Oude bibliotheek Bernardplein
3600m2 bvo, Vrijwaard kantoren + rest
€ 3.200.000
24		
Mfa Julianadorp
1500m2 bvo
€ 3.400.000			
Oude zusterflat
zorg-wonen
€ 12.000.000
30
10
Havenplein - Imares
3000m2 bvo kantoor
€ 13.000.000			

30

totaal
271

6
30
40
38
0
17
30
12
24
0
40
0
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INITIATIEFFASE
Spoorstraat
Oude Golfstroomlocatie “de Garst”
School 7 - Bibliotheek
Julianadorp Brink en Vaart
Brede school Den Oever

7 woningen ism Proper Stok
Vrijwaard, 24 zorgeenheden
3000m2 bvo
‘s Heerenloo 18 zorg en 2e locatie 24 zorg
10 klaslokalen, kinderopvang, gymzaal

€ 2.426.000		
7
€ 5.000.000
24		
€ 9.700.000			
€ 3.640.000
42		
€ 4.535.000			

7
24
0
42
0

PLANONTWIKKELINGSFASE
Oude Melkfabriek
Waddenzeestraat
Kop Beatrixstraat
brede school Wieringerwaard
Heiligharn
Nicolaaskerk
Gezondheidscentrum - de Schooten
IJsselmeerstraat Fase 4
Kop Zuidstraat
Robijn Reijntjesstraat
IJsselmeerstraat Fase 2

‘s Heerenloo 18 zorgeenheden, 2 appartementen
‘s Heerenloo 14 à 16 zorgeenheden, 5 à 7 appartementen
300m2 Bedrijfsruimte, 24 zorg en 3 koopapp.
10 klaslokalen, kinderopvang
bestaand 237 woningen, 4 woningen sloop ivm onderdoorgang
9 woningen
Gezondheidscentrum
43 appartementen
11 appartementen
24 zorgeenheden + 39 appartementen
42 appartementen

€ 3.214.000
18
2
€ 4.739.000
21		
€ 5.887.000
24
3
€ 3.185.000			
€ 12.000.000			
€ 2.261.000
9		
€ 4.215.000			
€ 7.204.000
39
5
€ 3.976.000
8
3
€ 11.219.000
24
39
€ 8.886.000		
42

20
21
27
0
0
9
0
43
11
63
42

REALISATIEFASE
Zeevaartschool
Molukkenstraat
Duinpark woningen
Werviaan
BredeSchool Pasteur

huisvesting voor school/kantoor
€ 4.353.000			
Vrijwaard 24 zorgeenheden en 56 appartementen
€ 18.303.000
67
13
6 woningen herontwikkeling			
0
33 woningen
€ 8.973.000
30
3
Kopwerk 6 lokalen, Sarkon 16 lokalen en
€ 7.338.000
Stichting Kinderopvang Den Helder - Texel
Molenplein
10 woningen (overgenomen van Proper Stok)
€ 2.385.000
10
10
		
€ 294.047.000
712
228

0
80
33

10
940
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Uitreiking prijzen winnaars ‘Blij Schulden Vrij’

5.4 Duurzaamheid, onze tertiaire
kernactiviteit
Omdat het accent in de komende jaren op de langere termijn effecten van onze inspanningen
en investeringen ligt is het ruime begrip ‘duurzaamheid’ (en niet het beperkter begrip
‘leefbaarheid’) sinds het van kracht worden van onze nieuwe Strategische Beleidsvisie ons
tertiair taakveld. We onderscheiden sociale, milieutechnische en regionale duurzaamheid.
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. Sinds de
extramuralisering van de zorg komt het veel vaker dan vroeger voor dat de buren zorg of
begeleiding krijgen van een instelling. Door deze en nog veel andere nieuwe verschijnselen
in de samenleving kunnen makkelijk spanningen optreden. Feit is dat deze spanningen zich
concentreren in het bezit van de corporatie. 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. Vanzelfsprekend kan Woningstichting dat niet alleen af. Behalve met
de gemeente is er ook, waar het zorgverlening of noodzakelijke begeleiding betreft, een
intensieve samenwerking met diverse onmisbare partijen als Stichting Present, Actief talent,
Stichting DNO, GGZ, GGD, Brijder, schuldhulpverlening, Buurtcollectief, Veiligheidshuis en de
zorginstellingen.
Andere sociaal duurzame activiteiten van het afgelopen jaar betroffen de projecten Blij
Schulden Vrij, Ieder kind een boek, leerling-schilder opleidingen, de alfabetiseringscursus
en een competentietraining voor Antilliaanse vrouwen. Het boekjes-, alfabetiserings- en
competentieproject maken deel uit van ons doel om goede scholing en opvoeding van
de jeugd van Nieuw Den Helder te stimuleren en faciliteren. Het project Blij Schulden Vrij
betreft een succesvolle preventieve voorlichting op scholen ter voorkoming van schulden.
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Het project ‘Ieder kind een boek’ is gericht op de kinderen die in Nieuw Den Helder een
basisschool bezoeken. Doel is de kinderen bewust te maken van hun rol in hun directe
leefomgeving. Met het Internationaal Vrouwencentrum (IVC) maakte Woningstichting een
competentietraining voor Antilliaanse vrouwen mogelijk. De vrouwen die deze training met
succes doorliepen zijn uitgerust met vaardigheden waarmee zij een stap kunnen zetten
richting arbeid of scholing. Ook voor de kansarme leerling-schilders die het afgelopen jaar bij
ons Schildersbedrijf volop kansen kregen om zich tot vakbekwaam schilder te ontwikkelen
zijn de kansen op betaald werk aanzienlijk vergroot.
Naast deze nieuwe projecten loopt ook nog steeds de door Woningstichting gefinancierde
alfabetiseringscursus.
De medewerkers van Woningstichting en van de bv’s komen bij veel huurders over de vloer
en soms worden zij daarbij geconfronteerd met situaties waar acute professionele hulp
noodzakelijk is. Omdat de betreffende medewerkers dergelijke situaties vaak niet correct
kunnen inschatten neemt Woningstichting sinds 2011 deel aan de Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling.
Behalve deze op specifieke personen gerichte activiteiten werkt Woningstichting aan
sociale duurzaamheid door brede scholen te realiseren en huismeesters, wijkmeesters en
toezichthouders in kwetsbare complexen in te zetten. Het toezichthoudersproject kreeg
voor het eerst in de jaren ‘80 vorm, stierf vervolgens een stille dood, maar kreeg in het
verslagjaar weer nieuw leven ingeblazen in dezelfde wijk waar het project begon: Nieuw
Den Helder. Het project is zo succesvol dat uitbreiding naar Tuindorp een serieuze optie is.
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. Gezien de gemiddelde leeftijd van ons bezit
is dit een score om trots op te zijn. Het is het resultaat van jarenlang consequent aanbrengen
van duurzaamheidsbevorderende voorzieningen, ook al in jaren waarin dit nog geen
gemeengoed was. Bij de meeste nieuwbouwprojecten worden inmiddels standaard diverse
geavanceerde energiebesparende technieken toegepast. Inmiddels zoekt Woningstichting
naar wegen voor collectieve levering van duurzame energie. Op dit moment werken
we al samen met Woonenergie, een initiatief vanuit de corporaties. Woonenergie koopt
goedkoop energie in en levert dit vervolgens tegen een gunstig tarief aan met name
huurders. Duurzaamheid is echter geen primaire doelstelling voor Woonenergie.
Duurzaamheid was ook het thema van de succesvol door Schilderwerken georganiseerde
Opdrachtgeversdag. De realties van Woningstichting en van Schilderwerken in het bijzonder
konden op deze dag kennismaken met diverse duurzame Helderse en regionale initiatieven.
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Regionale duurzaamheid (bereikbaarheid, leisure en kenniseconomie)
In economisch opzicht heeft de regio waar Den Helder deel van uitmaakt een realitef
zwakke positie. De gevolgen hiervan zijn onder meer zichtbaar in de bevolkingsopbouw, het
inkomensniveau, de demografische ontwikkeling en het voorzieningenniveau. Het initiatief
’Kracht door Verbinding’, ontstaan uit de regionale corporaties, tracht door het aangaan van
verbindingen tussen diverse partijen een synergie te creëren waarbij kansen onstaan om het
tij voor de regio te keren. In het verslagjaar koos het samenwerkingsverband voor een aantal
speerpunten die elk de regionalisering benadrukken. Er wordt nadrukkelijk samenwerking
gezocht met en betrokkenheid van organisaties zoals Medisch Centrum Alkmaar, Kamer
van Koophandel, opleidingsinstellingen en dergelijke. De realisatie van een regionaal
georiënteerd zorghotel in Den Helder of wellicht een Health Valley – Campus aan Zee zou
een resultaat van de initiatieven kunnen zijn. Concreter zijn op dit moment de initiatieven
om marien/maritiem gerichte onderwijs te interesseren voor een onderwijslocatie in Den
Helder. De start is vooralsnog echter moeizaam.

een groot verlies tonen. Terwijl er aan de werkelijke inkomsten en uitgaven weinig verandert.
Woningstichting begrijpt dan ook heel goed waarom velen in verwarring raken bij het lezen
van de jaarverslagen van corporaties. Maar zal, voor zover toegestaan door de boven ons
gestelden, niet afwijken van de conservatieve waarderingsuitgangspunten om zo veel
mogelijk laag te waarderen, zo weinig mogelijk risico’s te nemen en uitgaven direct als
kosten te boeken. Dit als uitvloeisel van ons financiële beleid dat er sowieso op gericht is om
zo solide mogelijk te zijn en zo min mogelijk risico’s te nemen.

Sponsoring
Woningstichting vindt het belangrijk dat de helderse mensen zich in hun omgeving
thuisvoelen. Vanuit dat standpunt ontvingen onder meer de HTC, IJsclub Den Helder,
Damesvoetbal Watervogels, Sportservice Den Helder, de Visserijdagen, de Botterwedstrijd,
Damesbasketball, voetbalvereniging HCSC, de wijkmanifestatie De Schooten, Stichting
Present, Jevak, het evenement Aeolus, Zeemacht basketball, verlichting in de binnenstad,
TTV Julianadorp, het Reddingmuseum, TTV Dozy Den Helder, de Dag van de Muziek en
Korendag een (meestal bescheiden) financiele ondersteuning.

Het gebruiken van bedrijfswaarde of tegen marktwaarde cq beleggerswaarde, leidt tot grote
schommelingen in de resultatenrekening. Wanneer de gebruikte parameters veranderen
geeft dat snel miljarden euro’s winst of verlies. Bijvoorbeeld één procent daling van de
discontovoet levert de sector tien miljard euro op. Mooi meegenomen, maar het is niet meer
dan monopolygeld. En velen hebben dit niet door.

Daarnaast is een heel aantal initiatieven via het Convenant Wijkaanpak Plus financieel
ondersteund. Het betreft onder meer Jantje Beton, aanpak omgeving ‘Overzet’ (Vogelbuurt),
speelveldje Barkstraat, kunstproject Tunnel Brakkeveldweg, hekwerk speelterrein Kanaalweg,
uitbreiding van Speel- en Avonturenpark Julianadorp.

5.5

Solide financieel beleid

a. Inleiding: Terug naar de goede, oude saaie tijd!
“Jaarrekeningen van corporaties zijn voor de insiders hilarisch, voor de outsiders misleidend”
schreef buitengewoon hoogleraar Woningmarkt Johan Conijn in Aedes Magazine.
“Woningcorporaties draaien 2 miljard verlies” meldde het NOS journaal eind 2009. Terwijl
het CFV toch een kleine winst voor de corporatiesector berekend had. Buitengewoon
verwarrende informatie over de financiële positie van corporaties. Woningstichting Den
Helder maakt zo op het oog in 2010 en 2011 miljoenenwinsten, maar zal in 2012 mogelijk

b. Terug naar de saaie jaarrekening: leve de historische kostprijs
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. 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.

Als de officiële waardering van het vastgoed op de balans tegen historische kostprijs is, moet
in de toelichting de bedrijfswaarde, marktwaarde, WOZ waarde en/of verzekerde waarde
worden vermeld. Want deze informatie is nodig om een goed oordeel over de financiële
positie te vellen. Mutaties daarin verstoren echter dan niet meer de resultatenrekening. Die
wordt daarmee objectiever en geeft veel meer aan wat er echt gebeurd is. En is ook door
leken te begrijpen.
Door te waarderen tegen historische kostprijs, daalt de solvabiliteit. Dat zouden banken niet
leuk vinden. Maar financiers beoordelen de corporaties steeds meer op kasstromen. Zijn
deze voldoende om in de toekomst rente en aflossing te betalen? Het WSW stapte enkele
jaren geleden al over op deze methodiek. En ook de sectorale huisbankiers BNG en NWB
begrijpen heel goed hoe corporaties werken.
Voor de financiering van Niet-DAEB activiteiten (DAEB is een dienst van algemeen
economisch belang) worden commerciële banken ingeschakeld, wiens kredietcomite’s
van oudsher voornamelijk naar solvabiliteit kijken. Deze Niet-DAEB activiteiten kunnen
eventueel dan wel tegen marktwaarde worden gewaardeerd. Is ook logisch, want bij NietDAEB activa streeft men vaker naar maximalisatie van de opbrengst en zal men bijvoorbeeld
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eerder uitponden. Maar het DAEB vastgoed, nog altijd 95% van het corporatiebezit, moet
men gewoon lekker conservatief waarderen tegen historische kostprijs. De jaarrekeningen
van corporaties worden dan weliswaar saaier, maar ook minder misleidend. Woningstichting
Den Helder blijft dan ook de waardering tegen historische kostprijs koesteren, dat moge
duidelijk zijn.
c. Terug naar de saaie financiering: 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 de 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 2011 slechts zo’n achttienduizend euro per 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 vijftig miljoen euro, hetgeen omgerekend per vhe zeer ruim beneden
het landelijk gemiddelde is.
d. Terug naar de saaie politiek: niet telkens nieuwe heffingen en belastingen of beleid
De afgelopen jaren werden de politiek gedomineerd door de discussies rondom
de Vogelaarheffing, de Huurtoeslagheffing, vennootschapsbelasting inclusief al
dan niet de ANBI status voor corporaties, Europese richtlijnen i.v.m. staatssteun,
inkomensgrenzen,Herzieningswet Woningwet en nog veel meer. In een periode van acht
jaar waren er zeven verschillende ministers belast met Wonen. En allemaal wilden ze hun
beleidsvisie uitstorten over de huurmarkt. Een aantal door hen genomen maatregelen is in
onze ogen oneerlijk, een aantal andere maatregelen zijn alleen maar erg onverstandig. Dom
omdat door de vele heffingen de investeringscapaciteit van corporaties zo wordt 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. Omdat veel van deze maatregelen met name corporaties
benadelen en Woningstichting wil blijven investeren in Den Helder, heeft Woningstichting
op 20 januari 2010 bij de minister van WWI het verzoek ingediend om uit het corporatie
bestel te mogen treden. In afwachting van het hoger beroep van corporatie De Veste bij het
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Europese Hof tegen de afwijzing van de minister van hun verzoek om uit te mogen treden,
heeft Woningstichting Den Helder de minister verzocht ons verzoek aan te houden.
Een grote frustratie ligt bij de vennootschapsbelasting. Die is oneerlijk. De minister
van Financiën benadert vanuit de vennootschapsbelasting corporaties als normale
ondernemingen, zonder erkenning van de specifieke verliesgevende uitgaven die corporaties
doen. De minister van BZK beschouwt daarentegen corporaties als maatschappelijke
ondernemingen waarmee afspraken gemaakt worden over maatschappelijke investeringen
en uitgaven, inclusief de daarbij behorende verliezen. Door deze tegengestelde eisen
bevindt Woningstichting zich in een spagaat en wil daarom uit het bestel. Een oplossing
kan zijn dat de ongelijke, fiscale behandeling tussen corporaties en particulieren ongedaan
wordt gemaakt, bijvoorbeeld door het toekennen van de ANBI status aan corporaties of het
fiscaal accepteren van onrendabele toppen op nieuwbouwprojecten.
Een andere frustratie was de Vogelaarheffing. Ook die is oneerlijk, want grote delen uit
“de provincie” moesten gaan betalen voor probleemwijken in met name de Randstad. Het
grootste bezwaar was dat door deze heffing de investeringscapaciteit van Woningstichting
sterk onder druk kwam te staan. Daardoor werden de beide herstructureringswijken in Den
Helder getroffen. Volgens de Raad van State mocht het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV)
in 2008 en 2009 aan nagenoeg alle woningcorporaties de zogenoemde Vogelaarheffing
opleggen. Deze uitspraak was geheel in tegenspraak met die van de rechtbank in Utrecht,
die de protesterende corporaties wel gelijk gaf. Het verheugt Woningstichting dat de
Vogelaarheffing met ingang van 2013 geheel komt te vervallen, want het was domweg een
bom onder de van oudsher bestaande solidariteit tussen woningcorporaties.
De huurtoeslagheffing is in onze ogen gewoonweg onverstandig. Deze moet vanaf 2014
betaald worden en vermindert de investeringscapaciteit van corporaties nog verder. Het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) constateerde in 2009 al dat door de Vpb
en de Vogelaarheffing het investeringsprogramma van Woningstichting moest worden
teruggeschroefd. Daar komt nu de huurtoeslagheffing bij. En dat terwijl corporaties in tijden
van economische crisis juiste extra moeten investeren. En dat geldt helemaal voor Den
Helder, waar weinig commerciële ontwikkelaars aan de gang gaan.
e. Terug naar de saaie stad? Nee, dat juist niet
Den Helder kent roerige tijden. Het laatste jaar volgt het bestuur echter gelukkig een redelijk
consistent beleid. De Kop van Noord Holland is een krimpregio, de stad staat voor zeer grote
opgaven en de economie is niet erg sterk. 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 driehonderd en vijftig miljoen euro, doch de ruimte voor investeringen
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verminderde indertijd door de hierboven genoemde kabinetsmaatregelen met ruim een
derde. Maar hetgeen overblijft aan investeringsruimte, wordt maximaal ingezet in de stad.

schrijven echter voor dat vanaf 2012 de onderhoudsuitgaven eerder geactiveerd zullen
moeten worden. Dat is in strijd met ons voorzichtigheidsprincipe.

f. Financiën in 2011 en in de toekomst
Er zijn twee grote herstructureringsprojecten gaande, te weten 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
nieuwbouwprojectenportefeuille van Woningstichting staat opgenomen dat er voor 290
miljoen euro aan investeringen uitgegeven gaat worden.

Onder meer de forse omvang van de investeringsprojecten alsmede de vele onverwachte
beleidswijzigingen bij de overheid leidt 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 andere risico’s zoals financiering,
staatssteun en aanbesteding worden beoordeeld. Deze risicoanalyses worden met Raad van
Commissarissen besproken.

Het resultaat uit normale bedrijfsvoering was in 2011 positief. En op basis van de
meerjarenbegroting was dit normaliter ook de komende jaren het geval. Door nieuwe
richtlijnen voor de jaarverslaggeving zullen de afschrijvingslasten de komende
jaren flink stijgen. Nu jaarlijks ook miljoenen euro’s moeten worden afgedragen aan
vennootschapsbelasting en Huurtoeslagheffing, wordt het resultaat de komende jaren
verder negatief en ook de daarbij behorende kasstromen worden aangetast. Dat brengt op
langere termijn de continuïteit in gevaar en op kortere termijn de financierings- en daarmee
de investeringscapaciteit. 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 omdat dit de financiële ruimte voor herstructureringsprojecten verkleint. Door de
economische crisis is het sowieso moeilijker geworden om woningen te verkopen.

Bij het beoordelen van de investeringsprojecten wordt zowel het maatschappelijke als
bedrijfsmatige rendement meegenomen. 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 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. Overigens wordt in de komende nieuwbouw wel zo veel mogelijk
voor onze primaire doelgroep “’teruggebouwd”.

Woningstichting waardeert haar activa tegen boekwaarde op basis van de historische
kostprijs. De bedrijfswaarde wordt ook berekend, doch die is afhankelijk van zoveel factoren
die ook nog eens continu wijzigen, dat de bedrijfswaarde ons inziens geen stabiele basis
vormt voor de beoordeling van de solvabiliteit. Kleine variaties in discontovoet en levensduur
leiden bijvoorbeeld al tot zeer grote schommelingen. Daarom blijft Woningstichting
kiezen voor waardering tegen historische kostprijs, mede uit voorzichtigheid. Een kleine
waarschuwing: Zodra de huurtoeslagheffing in de bedrijfswaarde berekeningen zal moeten
worden meegenomen, zal de totale corporatiewereld zo’n zeven miljard euro verlies gaan
leiden.
Verder hanteert Woningstichting als uitgangspunt dat groot 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 hoge kosten van onderhoud die Woningstichting in vergelijking met
andere corporaties heeft opgenomen in haar Verlies- en Winstrekening. Nieuwe richtlijnen

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 negatieve
rendementen tot 50% acceptabel, voor dure huur en koopwoningen maximaal 20%. 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 het zogenaamde Point
of No Return passeren, kan eventueel tijdig worden ingegrepen wanneer het totaal aan
risico’s en onrendabele toppen de capaciteit van Woningstichting te boven gaat.
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 een liquiditeitsprognose voor de rest van het jaar en de
langere termijn opgesteld.
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
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bereid getoond voor maximaal 250 miljoen euro als finale achtervang te willen fungeren.
Verder wordt de financiering van de verschillende B.V.’s apart via de markt geregeld.
De geconsolideerde omzet van Woningstichting, inclusief haar deelnemingen, bedraagt
€ 71 mln. Hiervan heeft € 57 mln. betrekking op huuropbrengsten en overige opbrengsten
die met de normale bedrijfsuitvoering te maken hebben. Daarnaast heeft € 5 mln.
betrekking op de verkoop van bestaande huurwoningen. De deelnemingen hadden in
totaal een omzet van € 9 mln. Dat is exclusief 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 ruim acht euroton het geval voor het totaal van
onze verbindingen.
Het CFV concludeerde dat het vermogen van Woningstichting op balansdatum 31
december 2010 groter is dan het voor de corporatie vastgestelde risicobedrag plus
vermogenbeklemming, hetgeen tot het oordeel ‘voldoende solvabiliteit’ leidde. Tevens
kreeg Woningstichting het A oordeel, hetgeen ook inhoudt dat Woningstichting voldoende
solvabel is om het investeringsprogramma uit te voeren.
De omvang van het eigen vermogen, zowel nu als in de nabije toekomst, is dus 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. De solvabiliteit daalt weliswaar,
maar blijft ook na 5 jaar boven het door CFV aangegeven minimum van 12,8%. De
financieringsruimte, lees kasstromen, is weliswaar beperkt door de vennootschapsbelasting
en huurtoeslagheffing. Doch nadat zoals hierboven beschreven, een aantal investeringen
was geschrapt dan wel uitgesteld, kunnen de resterende investeringen worden uitgevoerd.
Doordat van deze resterende investeringen minimaal de helft nog niet het “point of no
return” bereikt heeft, kan bij ongunstige ontwikkelingen tijdig ingegrepen worden om de
financiële continuïteit niet in gevaar te brengen.
CFV vergelijkt jaarlijks in een benchmark Woningstichting met andere corporaties.
Belangrijkste conclusie 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 bij Woningstichting 60% van
de maximaal redelijke huur, terwijl dit percentage landelijk op 72 ligt. Volgens de CFV
benchmark zijn de netto bedrijfslasten bij Woningstichting ongeveer een vijfde lager dan
gemiddeld. En de rentelasten zijn een 40% minder. Conclusies zijn dat qua kostenstructuur
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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 de integrale vennootschapsbelasting, Vogelaarheffing,
Huurtoeslagheffing en integratieheffing BTW. In de oude investeringsportefeuille
is veel geschrapt en investeringen zijn uitgesteld. Ondanks deze aanpassingen blijft
Woningstichting op grote schaal 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 de 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. De 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 acht miljoen euro per jaar voor
onrendabele toppen op nieuwbouwprojecten worden gereserveerd. En jaarlijks zal een
klein miljoen euro worden uitgegeven aan leefbaarheidprojecten, waaronder de bijdrage
aan het Convenant Wijkaanpak Plus met de gemeente. In de wijk Nieuw Den Helder zal bij
veel van onze projecten het accent worden gelegd op onderwijs en opvoeding.
De impact van Vogelaarheffing, huurtoeslagheffing en vennootschapsbelasting worden
uitgebreid behandeld in dit jaarverslag. Woningstichting moet daarnaast anticiperen
op wijzigingen in Woningwet, alsmede de Europese regelgeving betreffende staatsteun
implementeren. Dat minimaal 90% van de sociale huurwoningen moet worden toegewezen
aan de doelgroep vangt Woningstichting op door relatief veel duurdere koop en huur te
bouwen, waardoor de mensen met een hoger inkomen niet langer zijn aangewezen op de
sociale voorraad. Van oudsher heeft Woningstichting deelnemingen waar de commerciële
activiteiten en het commerciële vastgoed in zijn ondergebracht. Deze zullen de komende
jaren worden ingezet om de gevolgen van de nieuwe woningwet, die beperkingen
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oplegt aan commerciële activiteiten van corporaties, op te vangen. Tevens worden deze
activiteiten ingezet om de werkgelegenheid bij Woningstichting te behouden. Alle winsten
komen ten goede aan de volkshuisvesting.
Woningstichting hecht veel waarde aan een goede relatie met de accountant 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. Zes jaar
geleden is het functioneren van onze accountant voor het laatst uitgebreid beoordeeld.
Met als resultaat dat we geen reden zagen om van accountant te wisselen omdat alles naar
volle tevredenheid functioneerde.
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 geen
lid van brancheorganisatie Aedes. Alle commissarissen zijn wel 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 uittreden, Vogelaarheffing en vennootschapsbelasting,
worden uitgebreid gecommuniceerd. Er is een pro-actief 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 ons personeelsblad 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 is 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. Doelgroep 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.

Duinpark met uitzicht op het centrumgebied
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PERSONEEL EN ORGANISATIE
Formatieplaatsen
In 2011 heeft Woningstichting zeven nieuwe medewerkers aangenomen, waaronder ook
onze nieuwe algemeen directeur de heer R.P. Waltmann. Twee van deze medewerkers
waren al ruim bekend binnen de organisatie en zijn in dienst gekomen na een periode van
uitzending en detachering.
Zes mensen zijn uit dienst gegaan. Van deze zes personen liep van twee medewerkers het
contract af, drie zijn er met flexpensioen gegaan en één is helaas overleden.
Hiermee komt het totaal aantal medewerkers per 31 december 2011 op 153 personen,
verdeeld over 144,55 formatieplaatsen.
Naast de in- en uitdiensttredingen heeft er een interne verschuiving plaats gevonden.
Daarnaast is onze algemeen directeur afgetreden en per 1 september 2011 uitgeleend
aan het aannemersbedrijf Dozy. Verder zijn twee medewerkers overgeplaatst van Groep
Onderhoud naar Groep Woondiensten. Dit was vanwege het oprichten van ons klanten
contact centrum, zijnde kort gezegd het KCC.
Klant Contact Centrum
Per 1 februari 2012 is het KCC binnen Woningstichting officieel van start gegaan.
KCC staat voor Klanten Contact Centrum. Het is een centraal punt waar alle klantencontacten
binnenkomen. Het doel van ons KCC is dat 80% van de klanten zonder doorverbinden een
juist, volledig en eenduidig antwoord krijgt en dat de specialisten in de backoffice worden
ontlast.
Medewerkers Tevredenheid Onderzoek
In 2011 heeft er weer een uitgebreid medewerker tevredenheids onderzoek plaatsgevonden
binnen Woningstichting. Het onderzoek is dit keer gedaan door een ander bureau dan in de
voorgaande versie. Reden hiervoor was dat het oude bureau onze opdracht niet aan kon
nemen vanwege drukte. Wij zijn toen uitgeweken naar de Monitorgroep. Het algemene cijfer
van de Woningstichting uit het onderzoek is een 7,7. Dit is zeer goed ten opzichte van het
gemiddelde van 7,2 bij andere door hen ondervraagde organisaties.
De uitslagen zijn per groep besproken en de resultaten daarvan zijn door de nieuwe directeur
teruggekoppeld aan de bedrijfsleiders. Het bespreken van het MTO binnen de groepen was
een goede manier voor onze nieuwe directeur om ook via die weg kennis te maken met het
bedrijf en met name de medewerkers binnen iedere groep.
De uitslagen zijn inmiddels bekend gemaakt binnen de hele organisatie en zijn geplaatst op
het interne deel van de website van Woningstichting.
Voorbereiding verzelfstandiging Groep Onderhoud
Er zijn diverse activiteiten ontplooid ter voorbereiding van het overgaan van het personeel
van Groep Onderhoud naar Woningonderhoud Den Helder BV per januari 2012. Te denken
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valt daarbij aan gevolgen voor het arbeidscontract, pensioen en fiscale aspecten. De
medewerkers vallen na de verzelfstandiging onder dezelfde CAO als daarvoor. In diverse
bijeenkomsten is het personeel geïnformeerd en deze voorlichting is afgesloten met een
grote bijeenkomst op Willemsoord. Hierbij is nauw samengewerkt met de Ondernemingsraad.
Stagiaires/leerwerkplekken
In 2011 hebben we 16 studenten van verschillende opleidingen een stageplaats geboden
op bijna alle afdelingen van onze stichting.
Opleiding en training
Dit jaar is weer een groot aantal medewerkers actief geweest op het gebied van
trainingen, cursussen en opleidingen. Al deze studie-activiteiten vielen onder het kopje
“functiegebonden scholing” en zijn volledig door Woningstichting vergoed. Totale
opleidingskosten waren in 2011 € 98.436,-.
Van het individuele loopbaanontwikkelingsbudget waarop de medewerkers conform
de CAO Woondiensten recht hebben, is geen gebruik gemaakt, behalve dan voor het
financieren van roostervrije dagen door medewerkers van 55 jaar en ouder.
In 2011 is Woningstichting overgestapt van Windows XP op Windows 7. Tevens is overgestapt
van Office 2003 op Office 2007. Vanwege de grote uiterlijke verschillen tussen deze beide
versies van Office zijn aan het personeel cursussen voor de diverse onderdelen (Word, Excel,
Powerpoint en Outlook) gegeven. Deelname aan deze cursussen was verplicht.
Ziekteverzuim
Ons gemiddeld ziekteverzuim over 2011 was 3,53%. Een daling ten opzichte van 2010, toen
het verzuimcijfer 4,73% bedroeg. Ook in 2011 hebben we geen instroom in de WIA of WGA
gehad. In 2010 zijn wij al van arbodienst verlener overgestapt van Maetis naar Arboned.
Zij zijn ook dit jaar naar onze tevredenheid onze arbodienstverlener maar heten nu “365
Arboned”. 365 Arboned heeft dit jaar een werkplek onderzoek voor ons uitgevoerd en
dat heeft geresulteerd in de aanschaf van een nieuwe bureaustoel voor één medewerker,
vergezeld van tips en aanbevelingen om de werkhouding te verbeteren.
De stoelmassage op het werk en de mogelijkheid tot deelname aan bedrijfsfitness zijn ook
dit jaar tot tevredenheid van onze medewerkers gecontinueerd.
Veiligheid en welzijn
In 2011 heeft weer een onaangekondigde ontruimingsoefening plaats gevonden. Naast
een lotusslachtoffer was deze keer ook de brandweer van de partij. Ook voor hen was deze
ontruiming een oefening, zo sneed het mes aan twee kanten. Een en ander verliep niet
geheel vlekkeloos. Deze leermomenten tonen aan dat een dergelijke oefening zeer nuttig is.
Onze Bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat momenteel uit 24 bedrijfshulpverleners. Zij
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hebben allen de 2-daagse basiscursus Bedrijfshulpverlening van DHTC gevolgd en nemen
jaarlijks deel aan de herhalingscursus van 1 dag. 19 hulpverleners zijn verdeeld over onze
twee locaties. Daarnaast hebben 5 huis/wijkmeesters ook de training gevolgd om op hun
werkplek eerste hulp te kunnen bieden. Op beide locaties hebben onze bedrijfshulpverleners
een AED-apparaat tot hun beschikking.
De VGW-commissie is dit jaar vier keer bijeen geweest. Onderwerpen van gesprek zijn de
aandachtspunten voortvloeiiend uit de RI&E’s van beide locaties.
De Ondernemingsraad is in mei van dit jaar door de bedrijfsleider van de Groep
Vastgoedbeheer uitgebreid voorgelicht over de gevaren van asbest en hoe hier mee wordt
omgegaan binnen Woningstichting.
Integriteit
Woningstichting Den Helder is een belangrijke speler in Den Helder. We zijn vaak in het
nieuws en hebben grote belangen in de stad Den Helder. Omgekeerd heeft de stad Den
Helder grote belangen bij een goed draaiende Woningstichting Den Helder.
Goed bestuur, integriteit, transparantie en een adequate maatschappelijke verantwoording
zijn voorwaarden voor een geloofwaardige organisatie.
In 2011 is er een start gemaakt met een project om deze onderwerpen bespreekbaar en
helder te krijgen binnen de organisatie. Risicoanalyses en goede procedures zijn hierin
belangrijke middelen.
Daarnaast is de gedragscode herzien en een klokkenluidersregeling opgesteld.
Ook de bewustwording van wat wel en niet kan en mag is belangrijk en daarbij de
voorbeeldfunctie van de top. Hier zal ook in 2012 verder aan gewerkt worden in de
organisatie.
ICT
In 2011 is een groot onderzoek gedaan naar de aanschaf van een nieuw primair automatiseringsysteem. Dit heeft een groot beslag gelegd op een aantal functionarissen. Het
heeft zelfs geleid tot het tijdelijk inhuren van extra personeel. De extra druk zal aanhouden
tot in 2012 wanneer de systemen ingevoerd worden.

Brede School IJsselmeerstraat
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§6
Aantal medewerkers per 31 december 2011

70

gegevens per groep
aantal formatieplaatsen

65

61,15

60

aantal fulltimers
aantal parttimers

55

aantal man

50

aantal vrouw

45

gedetacheerd

40
35
30
25

22,33

20

17,78

15

14,57

13,06

11,67

10
5

2

groepen

40

ee
rd
ch
ta

er
On
d
p
Gr
oe

Ge
de

ho
ud

n
Gr
oe

p

Va
stg

oe

db

W
oo
nd
ien

eh

ste

ee
r

g
Gr
oe
p

Va
s
Gr
oe
p

Gr
oe

p

tg
oe
do

Co
nc

er

nt
w

n

ikk

Be

eli
n

he
er

af
St

Di

re
ct

ie

0

§6
Leeftijdsopbouw per 31 december 2011
40
35

32

aantal mw

30

26

25
19

20

27

23

17

15
10
5

6

3

0
t/m
25
jaar

2630

3135

3640

4145

4650

5155

56 - >

Aantal dienstjaren medewerkers per 31 december 2011
50
42

45
aantal mw

40
35
30

26

25

24

20

12

15
10

21

21

7

5
0

< 1 jr

1-5 jr

6-10 jr 11-15 jr 16-20 jr 21-25 jr 26 - >
jaren

Eerste paal Brede School Pasteurstraat
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§6
Aantal WAO’ers + WIA in dienst per 31 december 2011
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Multifunctioneel centrum ’t Wijkhuis
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§7

FINANCIËN
Analyse jaarrekening enkelvoudig
De verlies en winstrekening van de Woningstichting geeft een positief saldo van
€ 6.550.000. Alle middelen zijn uitsluitend besteed in het belang van de volkshuisvesting.
Van deze winst had € 4.369.000 betrekking op boekhoudkundige herwaarderingen,
zodat per saldo de winst € 2.181.000 bedroeg. In de begroting was een verlies van
€ 4.238.000 opgenomen. Met name door lagere onrendabele toppen en de teruggaven
van vennootschapsbelasting is het resultaat positiever geworden. De doelstelling van
Woningstichting is om jaarlijks een budgettair neutraal resultaat te behalen.
De kwalitatieve analyse van het resultaat leert dat het resultaat uit normale
bedrijfsuitoefening € 7.101.000 bedroeg. Begroot was een winst van € 2.786.000. De
opbrengsten waren iets hoger dan begroot, met name door hogere huuropbrengsten.
De kosten waren in het algemeen iets lager dan begroot. 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 € 861.000 aan positief resultaat deelnemingen
opgenomen. Dat is ruim hoger dan de begrote € 310.000. Met name Aannemingsbedrijf
Dozy B.V. en Schilderwerken Den Helder B.V. toonden hogere resultaten. De
verwachting is dat ook in 2012 de deelnemingen winst zullen maken. De verbindingen
staan opgenomen tegen netto vermogenswaarde. Wonen Den Helder 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 51 woningen € 4.864.000. Begroot was een netto opbrengst van
€ 8.000.000, bij een verwachte verkoop van 80 woningen. Nadat de economische
crisis afgelopen is, verwacht Woningstichting over vier jaar weer op het niveau van
100 verkochte huurwoningen per jaar uit te komen. Dit is het aantal dat nodig is om de
onrendabele toppen op de nieuwbouwprojecten te dekken.
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
WOZ-waarde 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
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zijn, afhankelijk van de situatie, 0% tot 10% lager dan de marktprijzen. Afgelopen jaar
is 1 woning verkocht tegen twee derde van de oorspronkelijke taxatie. Deze woning
bleek erg uitgewoond te zijn. 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 mede gebruikt ten behoeve van de waardevermindering
vaste activa. Het betreft onder meer de onrendabele top op nieuwbouw
appartementencomplex Keizersbrug van € 1.851.000, de verbouwing van de
Nicolaaskerk tot appartementen van € 1.130.000, de bouw van zorgwoningen aan
de Waddenzeestraat van € 864.000 alsmede de bouw van zorgappartementen aan
Kop Beatrixstraat van € 867.000 en de aankoop van 10 nieuwbouwwoningen aan
Molenplein van € 400.000 en de nieuwbouw achter de Vijfsprong van € 1.224.000 en
tenslotte bouw brede school in Den Oever van € 400.000. Wijzigingen van onrendabele
toppen van verschillende projecten, onder meer tijdens de bouwfase leidde per saldo
tot € 1.307.000 nadeel. In totaal is € 8.043.000 als verlies genomen op afboekingen en
onrendabele toppen bij zowel Woningstichting als haar deelnemingen.
De waardering van ons bezit is in principe gebaseerd op historische kostprijs minus
afschrijvingen. Echter, in die gevallen dat van een cluster de bedrijfswaarde lager was
dan de historisch kostprijs minus afschrijvingen nemen we de lagere bedrijfswaarde.
Herberekeningen leidden tot een (boekhoudkundig) voordeel van € 3.773.000.
De boekwaarde op basis van de historische kostprijs is € 209 miljoen. De actuele
bedrijfswaarde is € 253 Mln. 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 en komt uiteindelijk uit op
2%. Zowel de variabele lasten als de onderhoudskosten stijgen op termijn naar 3%.
De huurderving is structureel op 1,05 % gesteld. De marktwaarde van het bezit is af te
leiden van de totale WOZ waarde, en deze was vorig jaar € 1.330 Mln.
De solvabiliteit bedraagt 24,5 %, wanneer de vaste activa worden gewaardeerd
tegen historische kostprijs. Wanneer de solvabiliteit berekend wordt op basis van de
bedrijfswaarde, dan stijgt deze tot 34,9 %. Het CFV stelt dat de minimale solvabiliteit
12,8 % 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

§7
als Algemeen Nut Beogende Instellingen De fiscale winsten van Woningstichting Den
Helder over de periode 2008 t/m 2011 worden dan ook worden opgenomen in een
herbestemmingsreserve dan wel herinvesteringsreserve waardoor de belastingdruk
nihil is. De in het verleden voorzichtigheidshalve genomen belastingen worden nu
teruggedraaid, hetgeen tot een eenmalig voordeel van € 2.433.000 leidde. Actieve
belastinglatenties ontstaan ondermeer doordat de fiscale boekwinsten op de verkoop
en sloop van woningen lager zijn dan de bedrijfseconomische winsten.
Er zijn vier roll-over leningen met een totaalbedrag van € 47,5 Mln. De renterisico’s zijn via
derivaten volledig geminimaliseerd. De derivaten kennen geen margin calls, waardoor er
geen bijstortverplichtingen zijn. Er zijn geen financiële vaste activa waarover financiële
risico’s gelopen worden.

uitreiking boekje ‘Een Goed Idee’
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§7
Kengetallen
Algemene bedrijfsreserve per woning
Solvabiliteit (eigen vermogen ten opzichte van balanstotaal) (van enkelvoudige jaarrekening)
Huurderving (leegstand in % huren) *)
Huurachterstand (in % huren op jaarbasis)
Aantal woongelegenheden
Aantal verhuur eenheden (vhe)

2011

2010

6.717
24,5
1,96
0,58
10.097
11.230

6.205
21,2
2,46
0,64
9.884
11.012

*) Van de huurderving heeft ongeveer de helft betrekking op te slopen panden.

CRITERIA VOOR HET SAMENVATTEN VAN DE
STATUTAIRE JAARREKENING
Onderhavig stuk is een samenvatting van de statutaire jaarrekening over boekjaar 2011.
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 2011, 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 2011 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 2011, aangezien diverse vereenvoudi-
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gingen 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 (enkelvoudig en
geconsolideerd) van samengevatte
jaarrekening
Regelgeving
De beschrijving van de grondslagen is een samenvatting van de grondslagen zoals opgenomen in 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 Wonen Den Helder
B.V. 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 groepsmaatschap-

§7
Bedrijfswaarde

pijen 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.

De bedrijfswaarde 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.

Grondslagen voor balanswaardering

Als norm voor de huuropbrengsten, overige bedrijfslasten, verzekeringen en belastingen
en onderhoudslasten worden de werkelijke kosten in het boekjaar gebruikt.

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 annuïtaire systeem dan wel duurzame lagere bedrijfswaarde, gebaseerd op 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 een uitbreiding van de capaciteit, verlenging van de gebruiksduur, toename van de restwaarde of een gevolg zijn van wettelijke
verplichtingen. De 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, annuïtair tenzij anders vermeld:

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.

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 annuïtaire c.q. 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.

Grond
Bouw
CV
Lift
Groot-onderhoud *)
Woningaanpassing

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

Warmwaterinstallatie
20
Warmte- en geluidsisolatie
div.
Geriefsverbeteringen
div.
Gebouwen
3% per jaar
Inventaris/vervoermiddelen div. lineair

*) Recent groot onderhoud wordt rechtstreeks ten laste van resultaat gebracht.

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
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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.

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

VOORZIENING TOEKOMSTIGE ONRENDABELE INVESTERINGEN

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen voor de risico’s van oninbaarheid.

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.

LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijdkorter 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.
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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.
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.
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 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.

§7
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.

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

Groene sleutel voor opening De Groene Vecht
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 naar mening van de directie worden beschouwd als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI). De volledige fiscale winsten, m.u.v. de winst
van Aannemingsbedrijf JJ Dozy B.V., zullen derhalve in een fiscale herbestedingsreserve
worden ondergebracht, waardoor naar mening van directie daarover geen belasting zal
hoeven te worden betaald.
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§8

Balans, verlies/winstrekening
en kasstroomoverzicht van samengevatte jaarrekening
BALANS van samengevatte jaarrekening PER 31 DECEMBER 2011
Activa			

2011

2010

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
- Onroerende en roerende goederen in exploitatie
- Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling
- Onroerende en roerende goederen ten dienste van de exploitatie

209.330
6.236
14.755

173.464
35.432
14.961

Financiële vaste activa
- Deelnemingen in groepsmaatschappijen
- Vorderingen op groepsmaatschappijen
- Overige vorderingen
Sub-totaal

1.147
12.950
1.419
245.837

285
9.884
11.580
245.606

1.794

1.789

Vorderingen
- Huurdebiteuren
- Gemeenten
- Overige vorderingen
- Overlopende activa
- Vorderingen op groepsmaatschappijen
- Liquide middelen

47
123
571
1.882
7.130
19.430

264
207
18.816
1.278
384
20.990

Sub-totaal

30.977

43.728

276.815

289.334

VLOTTENDE ACTIVA
- Voorraden

Totaal-generaal
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(X € 1.000,00)

§8
BALANS van samengevatte jaarrekening PER 31 DECEMBER 2011
Passiva			

(X € 1.000,00)

2011

2010

Eigen vermogen
- Kapitaal
- Overige reserves
Sub-totaal

1
67.876
67.877

1
61.326
61.327

Voorzieningen
- Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw
- Voorziening jubileum uitkeringen
- Voorziening loopbaanontwikkelingsbudget
- Voorziening (passieve) belastinglatenties
Sub-totaal

16.761
258
375
17.395

10.464
249
383
6.486
17.582

82.512
93.880
176.392

95.334
85.161
180.496

4.103
25
1.615
759
2.180
275
6.194
15.151

12.942
1
734
1.659
4.826
400
9.367
29.930

276.815

289.334

Langlopende schulden
- Leningen overheid
- Leningen kredietinstellingen
Sub-totaal
Kortlopende schulden
- Schulden aan kredietinstellingen
- Schulden aan gemeenten/corporaties
- Schulden aan leveranciers
- Groepsmaatschappijen
- Belastingen en premies sociale verzekeringen
- Overige schulden
- Overlopende passiva
Sub-totaal
Totaal-generaal
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§8
WINST- EN VERLIESREKENING van samengevatte jaarrekening (X € 1.000,00)

				 2011		
52.798		
2.422		
3.941		
4.864		
64.025		

49.786
2.439
2.845
6.807
61.877

Bedrijfslasten
- Afschrijvingen op imm. en mat. vaste activa		
- Waardevermindering op imm. en mat. vaste activa		
- Lonen en salarissen		
- Sociale lasten		
- Lasten onderhoud		
- Overige bedrijfslasten		
SOM DER BEDRIJFSLASTEN		

6.723		
4.369		
6.654		
2.202		
16.279		
12.942		
49.169		

6.285
- 586
6.414
2.116
13.897
13.153
41.297

- Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
- Rente lasten en soortgelijke kosten		
- Bijzondere baten		
- Bijzondere lasten		
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
V

885		
8.640		
-		
-		
7.101
V

958
8.659
12.879

861		
-		

428
- 1097

-

Resultaat deelnemingen		
Waardevermindering materiaal vaste activa deelnemingen		

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

V

- Vennootschapsbelasting resultaat Woningstichting		
- Vennootschapsbelasting over vorming en mutatie latenties		
RESULTAAT NA BELASTINGEN
V
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2010

Bedrijfsopbrengsten
- Huren		
- Vergoedingen		
- Overige bedrijfsopbrengsten		
- Verkoop onroerende goederen
SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN		

7.962

V

12.210

2.433		
- 3.844		
6.550
V

- 1.542
- 3.542
7.126

§8
KASSTROOMOVERZICHT van samengevatte jaarrekening (X € 1.000,00)

				

2011

2010

		 Bedrijfsresultaat

14.855

20.580

		
		
		
		

6.723
- 3.773
6.298

6.285
- 2.857
- 1.882

- 3.590

- 11.898

		 Kasstroom uit bedrijfsoperaties

20.513

10.228

		 Ontvangen interest
		 Resultaten deelnemingen
		 Betaalde interest
		 Winstbelasting
				

885
861
- 8.640
- 1.411
- 8.305

958
- 669
- 8.659
- 5.084
- 13.454

		 Kasstroom uit operationele activiteiten

12.208

- 3.226

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- richtlijn 645
- mutatie voorzieningen

		 -

veranderingen in het werkkapitaal:

		
		
		
		
		
		

Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Actieve belastinglatenties
Mutatie deelnemingen
Mutaties overige financiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

- 17.948
8.534
10.330
- 862
- 3.234
- 3.180

- 45.942
21.121
1.955
669
1.153
- 21.043

		
		
		
		

Aflossingen langlopende schulden
Ontvangen nieuwe langlopende schulden
Passieve belastinglatenties
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

- 4.104
- 6.485
- 10.588

- 4.813
20.000
1.588
16.775

		 Mutatie geldmiddelen

-1.559

- 7.495

		 Liquide middelen begin boekjaar
		 Liquide middelen eind boekjaar

20.990
19.430

28.485
20.990
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§9

Geconsolideerde balans, verlies/
winstrekening en kasstroomoverzicht
GECONSOLIDEERDE BALANS van samengevatte jaarrekening
PER 31 DECEMBER 2011 (X € 1.000,00)
Activa			

2011

2010

142

-

212.984
7.452
17.572

176.691
35.432
17.730

1.207
212
239.569

11.537
43
241.433

VLOTTENDE ACTIVA
- Voorraden
- Onderhanden werk

13.116
3.584

9.522
3.347

Vorderingen
- Huurdebiteuren
- Gemeenten
- Overige vorderingen
- Overlopende activa

47
123
2.273
2.257

68
207
19.890
1.499

24.049

27.035

45.463

61.568

285.018

303.001

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
- Onroerende en roerende goederen in exploitatie
- Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling
- Onroerende en roerende goederen ten dienste van de exploitatie
Financiële vaste activa
- Actieve belastinglatenties
- Overige financiële vaste activa
Sub-totaal

-

Liquide middelen

Sub-totaal
Totaal-generaal
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§9
GECONSOLIDEERDE BALANS van samengevatte jaarrekening
PER 31 DECEMBER 2011 (X € 1.000,00)
Passiva			

2011

2010

Eigen vermogen
- Overige reserves
Sub-totaal

67.877
67.877

61.326
61.326

Voorzieningen
- Voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw
- Voorziening passieve belastinglatenties
- Overige Voorzieningen
Sub-totaal

11.478
0
11.275
22.753

10.464
6.486
10.209
27.159

82.512
93.881
176.393

95.334
85.162
180.496

4.103
1.370
25
3.131
2.552
275
6.538
17.995

12.942
2.644
1
2.431
4.804
400
10.798
34.020

285.018

303.001

Langlopende schulden
- Leningen overheid
- Leningen kredietinstellingen
Sub-totaal
Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
- Onderhanden werk
- Schulden aan gemeenten
- Schulden aan leveranciers
- Belastingen en premies sociale verzekeringen
- Overige Schulden
- Overlopende passiva
Sub-totaal
Totaal-generaal
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§9
GECONSOLIDEERDE WINST EN VERLIESREKENING van samengevatte jaarrekening
PER 31 DECEMBER 2011 (X € 1.000,00)
Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening		 2011		

56

2010

Bedrijfsopbrengsten
- Huren		
- Vergoedingen		
- Verkoop onroerende zaken		
- Omzet projecten		
- Wijzigingen in onderhanden werk		
- Overige bedrijfsopbrengsten		
SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN		

53.045		
2.421		
4.864		
11.539		
- 2.556		
1.832		
71.145		

49.714
2.439
6.807
9.860
- 2.521
1.993
68.292

Bedrijfslasten
- Kosten projecten en onderhanden werk		
- Afschrijvingen op imm. en mat. vaste activa		
- Overige waardevermindering op materiële vaste activa		
- Lonen en salarissen		
- Sociale lasten		
- Lasten onderhoud		
- Overige bedrijfslasten		
SOM DER BEDRIJFSLASTEN		

4.102		
7.254		
4.370		
12.711		
4.076		
8.267		
14.252		
55.032		

1.735
6.798
529
12.333
3.777
8.781
14.032
47.985

- Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
- Bijzondere baten		
- Bijzondere lasten		
- Rente lasten en soortgelijke kosten		
RESULTAAT UIT GEW. BEDRIJFSUITOEFENING
V

615		
98		
3		
8.646		
8.177
V

631
108
8.687
12.359

- Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering		
- Vennootschapsbelasting over vorming en mutaties latenties		
GROEPSRESULTAAT uit gew. bedrijfsuitvoering na belasting
V

2.217		
- 3.844		
6.550
V

- 1.692
- 3.542
7.125

- Resultaat deelnemingen		
- Minderheidsbelang derden		
Resultaat toekomend aan woningcorporatie
V

-		
-		
6.550
V

7.125

§9
GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT van samengevatte jaarrekening (X € 1.000,00)

				

2011

2010

		 Bedrijfsresultaat

16.113

20.307

		
		
		
		
		

7.254
- 3.773
- 4.405
- 2.887

6.798
- 2.857
347
- 9.967

		 Kasstroom uit bedrijfsoperaties

12.302

14.627

		 Ontvangen interest
		 Bijzondere baten en lasten
		 Betaalde interest
		 Winstbelasting
				

615
95
- 8.646
- 1.627
- 9.563

631
108
- 8.687
- 5.234
- 13.182

2.739

1.445
- 46.724
21.771
1.949

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- richtlijn 645
- mutatie voorzieningen
- veranderingen in het werkkapitaal:

		 Kasstroom uit operationele activiteiten
		
		
		
		
		
		

Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Actieve belastinglatenties
Mutatie deelnemingen
Mutaties overige financiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

- 20.159
8.381
10.325
- 169
- 1.622

337
- 22.667

		
		
		
		

Aflossingen langlopende schulden
Ontvangen nieuwe langlopende schulden
Mutaties overige reserves
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

- 4.103
- 4.103

- 7.313
22.500
15.187

- 2.986
27.035
24.049

- 6.035
33.070
27.035

		 Mutatie geldmiddelen
		 Liquide middelen begin boekjaar
		 Liquide middelen eind boekjaar

57

De Zeester
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