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In 2013 waaide een stevige wind vanuit zowel de economische als de politieke hoek. Net als 
de spreekwoordelijke boom ving Waterweg Wonen veel wind. Dankzij onze wortels, stevig in 
de Vlaardingse samenleving verankerd, konden wij echter een betrouwbare en stabiele kracht 
blijven voor onze omgeving. Toch dwong de harde wind ons om in het verslagjaar scherp aan de 
wind te varen. Om optimaal te kunnen blijven functioneren als maatschappelijke onderneming 
en er samen met onze partners voor te kunnen blijven zorgen dat onze klanten plezierig wonen 
in een stad waarmee het goed gaat, hebben wij in 2013 bestaande doelstellingen moeten 
nuanceren of zelfs schrappen en soms nieuwe geformuleerd. ‘Scherp aan de wind’ is om die 
reden de rode draad die door dit jaarverslag loopt.
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duurzaam
Duurzaamheid is één van onze zes ambities. Dit kunnen we alleen 
bereiken als we onze verantwoordelijkheid nemen daar waar het 
mogelijk is. Binnen onze organisatie zijn wij volop bezig met duurzaam 
ondernemen. Deze gedachte willen we ook doorvertalen in onze externe 
uitingen.

Dit jaarverslag is een goed voorbeeld van een duurzame productie. 
Zo is het jaarverslag 2013 volledig gedrukt op papiersoort Digigroen. 
Digigroen is 100% gerecycled uit oud papier. Er zijn dus geen 
bomen gekapt om dit jaarverslag te realiseren. Bovendien is bij het 
vervaardigen van dit papier 55% minder water en 35% minder energie 
verbruikt én is er 28% minder CO2-uitstoot. Het aantal pagina’s en de 
oplage van het jaarverslag zijn nadrukkelijk beperkt tot een minimum. 
In het druk- en bindproces is zoveel mogelijk rekening gehouden met 
de gestelde normen. De gebruikte inkten zijn op basis van plantaardige 
oliën en hierdoor minder belastend voor het milieu. De drukker heeft het 
FSC- en het PEFC-certificaat. Zelfs de vervaardiging van de drukplaten 
gebeurt geheel zonder chemische materialen. 
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Woord vooraf

Met het jaarverslag dat voor u ligt, legt Waterweg Wonen 
verantwoording af aan de samenleving over haar activiteiten, bestede 
middelen en behaalde prestaties in 2013. Bovendien willen wij u als 
klant, belanghouder, collega corporatie, partner, instantie, medewerker 
en/of geïnteresseerde inzicht geven in de maatschappelijke effecten 
van onze activiteiten binnen Vlaardingen. 

Onze maatschappelijke legitimering hebben wij verkort samengebracht 
in ons Maatschappelijk Rendementmodel (MR-model), waarin wij in 
lijn met ons Bedrijfsplan 2012 - 2015 voor deze ambities inzichtelijk 
maken:
• hoeveel middelen (=input) zijn uitgegeven;
• welke maatschappelijke prestaties (=output) door ons zijn behaald;
• welke maatschappelijke effecten (= outcome) zich hebben 

voorgedaan.
De ambities betreffen ‘Wij staan voor partnerschap’, ‘Wij staan voor 
het Actieplan Wonen’, ‘Wij staan voor goed beheer’ en ‘Wij staan voor 
duurzaamheid’.

scherp aan de wind
Het jaar 2013 was het tweede jaar van de periode waarin ons 
bedrijfsplan 2012–2015 ‘Wij staan voor Vlaardingen’ van kracht was. 
In ons bedrijfsplan illustreren wij Waterweg Wonen als een boom 
geworteld in de Vlaardingse samenleving. Het afgelopen jaar kenmerkt 
zich door de noodzaak ’Scherp aan de wind’ te varen. Dit is dan ook de 
rode draad van dit jaarverslag.

Maak uw eigen online jaarverslag-op-maat
Voor de toekomst heeft Waterweg Wonen een stevige 
duurzaamheidsambitie geformuleerd. Deze begint uiteraard bij ons 
zelf. Als corporatie zullen wij het goede voorbeeld geven aan onze 
huurders, partners en belanghouders. Om die reden hebben wij 
besloten slechts een zeer beperkte oplage van ons jaarverslag te 
drukken. De oplage hebben wij ten opzichte van vorig jaar nog verder 
gereduceerd. 

U kunt ons jaarverslag – in woord en beeld – ook online raadplegen op 
www.waterwegwonen.nl/jaarverslag2013. Bezoekers van de website 
kunnen zelf een beknopte editie van ons jaarverslag samenstellen door 
die onderwerpen te selecteren waarin zij zijn geïnteresseerd. Speciaal 
voor onze belanghouders en partners hebben wij deze selectie al 
gemaakt. 

Wij zijn zeer benieuwd wat u van ons jaarverslag 2013 vindt. Om die 
reden nodigen wij u van harte uit om uw mening, oordeel of suggestie 
– of dit nu de inhoud of de opmaak betreft – naar ons te sturen. Dit kan 
naar info@waterwegwonen.nl.

woord vooraf



algemeen
Het jaar 2013 is een pittig jaar geweest voor de volkshuisvesting 
en dus ook voor Waterweg Wonen en onze huurders. De plannen 
van het kabinet voor een inkomensafhankelijke huurverhoging 
ruim boven de infl atie, zijn in 2013 gerealiseerd. Dit geldt ook voor 
de verhuurdersheffi ng, die met een aanloop vanaf 2013 uiteindelijk 
per 2017 structureel d 1,7 miljard voor de rijksbegroting moet 
opleveren. De fi nanciële ruimte voor corporaties is daarmee sterk 
afgenomen.

Onder het motto ‘Scherp aan de wind’ hebben wij 2013 gebruikt om 
ons beleid aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden en de 
noodzakelijke maatregelen te treffen. Dit heeft geleid tot een verhoging 
van de huren conform de landelijke richtlijn en een programma om 
de komende jaren de personele omvang van de organisatie en de 
overige bedrijfslasten met circa 30% te verminderen. De koers van het 
Bedrijfsplan 2012 - 2015 bleef daarbij zoveel mogelijk als uitgangspunt 
dienen.

De extra huurverhogingen in 2013 en de komende jaren en de 
verslechtering van de inkomenspositie van lagere en middeninkomens, 
hebben het thema betaalbaarheid stevig op de agenda geplaatst. 
Het ledencongres van Aedes heeft daarom een adviescommissie 
in het leven geroepen, die zich buigt over het vraagstuk van de 
betaalbaarheid. In het voorjaar van 2014 zal de commissie – waar ik 
zelf in participeer – een advies uitbrengen aan het bestuur van Aedes.

huurdersraad, bewonerscommissies en participatie
Onze huurders leveren een belangrijke bijdrage aan het functioneren 
van Waterweg Wonen. Hun inbreng krijgt vooral vorm via de 
Huurdersraad en de bewonerscommissies. De inkomensafhankelijke 
huurverhoging per 1 juli 2013 en het optrekken van de streefhuren 
naar 90% van het wettelijk maximum, zijn onderwerp van indringend 
overleg geweest met de Huurdersraad. Hoewel we het op dit punt niet 
eens konden worden, is het overleg hierover constructief verlopen.
Vernieuwing en verbreding van de participatie was een ander thema 
dat veel aandacht vroeg van de Huurdersraad en Waterweg Wonen. 
Ook in 2014 zal dit onderwerp van beide partijen nog veel inzet vragen.

Ik wil de leden van de Huurdersraad, de leden van de 
bewonerscommissies en alle andere huurders die het afgelopen 
jaar een actieve bijdrage hebben geleverd aan het functioneren van 
Waterweg Wonen – en daarmee aan het woon- en leefklimaat – voor 
hun inzet hartelijk danken. Hun bijdrage doet er toe!

voortgang actieplan wonen (apw) en het strategisch 
voorraadbeleid (svB)
Ook in 2013 hebben we in lijn met het Actieplan Wonen verder 
gewerkt aan de verbetering van de woningvoorraad in Vlaardingen. 
De vernieuwing van Babberspolder-Oost vordert gestaag met als 
blikvanger het nieuwe winkelcentrum Van Hogendorpkwartier dat 
eind 2013 in gebruik is genomen. Ook de realisatie van de mix van 
sociale huur- en koopwoningen zet door in dit gebied.

Samen met collega-corporatie Woningstichting Samenwerking 
Vlaardingen hebben wij in het voorjaar van 2013 het Hospice 
Nieuwe Waterweg Noord opgeleverd. Voor de gebiedsontwikkeling 
in Holy-Zuidoost – sloop van 650 woningen en de realisatie van 
430 nieuwe woningen – zijn overeenkomsten getekend met 
de gemeente Vlaardingen en de ontwikkelaar. De sloop start 
in 2014 en wij verwachten dat eind 2014 de eerste woningen in 
de verkoop zullen gaan. Het gaat ook hier vooral om betaalbare 
eengezinskoopwoningen.

Verslag van de directeur-bestuurder
Wij hebben 2013 tevens benut om nog eens goed te kijken naar 
de toekomst van ons woningbezit tegen de achtergrond van de 
demografi sche, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. 
We hebben dit samen gedaan met onze samenwerkingspartners, 
de gemeente Vlaardingen, de Huurdersraad en met een aantal 
landelijke experts. Dit proces heeft geleid tot een nieuw strategisch 
voorraadbeleid (SVB) met de titel ‘Vernieuwing in continuïteit’. Een 
belangrijke conclusie in dit SVB is dat onze (deels verouderde) 
woningbouw ook in de toekomst vraagt om forse onderhouds- en 
renovatie-investeringen en opnieuw om herstructureringen met een 
hoofdaccent op sloop en nieuwbouw. Dit laatste geldt dan vooral voor 
delen van de Westwijk. Voor de fi nanciering van deze ingrepen zullen 
de komende jaren middelen gereserveerd moeten worden.

duurzaamheid 
In het verslagjaar is verder gewerkt aan het thema duurzaamheid bij 
Waterweg Wonen. Dit heeft onder andere geleid tot aanpassingen in 
de eigen bedrijfsvoering. Daarnaast wordt gestaag doorgewerkt aan 
het verduurzamen van ons woningbezit, gericht op een sterke CO2-

reductie in lijn met de afspraken die hierover 
op landelijk niveau gemaakt zijn. Ook zijn we 
op het gebied van duurzaamheid inmiddels met 
enkele interessante pilots gestart.

organisatieontwikkeling 
In 2013 is in nauwe samenspraak met de 
ondernemingsraad en vakbonden gewerkt 
aan een nieuwe opzet van onze organisatie, 
waarbij rekening is gehouden met de 
noodzaak van een sterke vermindering 

van de formatie. Beschikte Waterweg Wonen eind 2011 nog over 
160 formatieplaatsen, eind 2018 zullen wij ons werk uiteindelijk doen 
met 108 formatieplaatsen. Voor deze periode is afgesproken dat dit 
zal gebeuren zonder gedwongen ontslagen en met ondersteuning van 
boventallige medewerkers bij het vinden van een nieuwe baan.
Het proces om te komen tot deze nieuwe organisatie heeft in 
het afgelopen jaar veel aandacht en energie gevraagd van onze 
medewerkers. Ik wil alle medewerkers ook hier nog eens bedanken 
voor hun inzet en opstelling tijdens dit proces. Bovendien wil ik hen 
complimenteren met het gegeven dat uit alles blijkt dat het ‘gewone’ 
werk en de dienstverlening aan onze huurders in 2013 opnieuw op een 
kwalitatief hoog niveau is uitgevoerd. Bijzondere waardering is op zijn 
plaats voor de leden van de ondernemingsraad. Zonder hun extra inzet 
en constructieve opstelling was dit niet gelukt.

raad van commissarissen
Eind 2013 namen de heer Van der Vossen en de heer Kuijpers 
aan het einde van hun zittingsperiode afscheid van de Raad van 
Commissarissen van Waterweg Wonen. Namens alle medewerkers 
dank ik hen van harte voor de bijdrage die ze gedurende vele jaren aan 
het functioneren van Waterweg Wonen hebben geleverd. Deze dank 
geldt ook voor de overige leden van de Raad.

Tot slot
Al met al was het een boeiend en voor veel van onze huurders, 
medewerkers en samenwerkingspartners een bewogen jaar. Ik spreek 
de hoop uit dat we in de toekomst op dezelfde positieve wijze kunnen 
blijven samenwerken aan de toekomst van het plezierig wonen en 
leven in Vlaardingen. Daarbij zullen wij – ook na 2013 – scherp aan de 
wind blijven varen.

Harrie Bosch,
Directeur-bestuurder
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inleiding
In dit verslag berichten wij u over het door de Raad van 
Commissarissen (RvC) in 2013 gevoerde toezicht.

Inhoud van het toezicht

algemeen
De RvC heeft in 2013 zes maal vergaderd in aanwezigheid van de 
directeur-bestuurder. Daarnaast hebben overleggen plaatsgevonden 
met de Huurdersraad en de ondernemingsraad. Tevens zijn leden van 
de RvC aanwezig geweest bij de bijeenkomsten ter voorbereiding 
op het nieuwe strategisch voorraadbeleid (SVB) en is er regelmatig 
informatief contact met de Huurdersraad.

De RvC wordt door de directeur-bestuurder regulier geïnformeerd 
door middel van begrotingen, kwartaalrapportages, jaarverslagen en 
specifiek over volkshuisvestelijke aangelegenheden via het strategisch 
voorraadbeleid. Tevens laat de RvC zich uitgebreid op de hoogte stellen 
van de uitkomsten en beoordelingen van officiële instituten zoals het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en Centraal Fonds voor de 
Volkshuisvesting (CFV). Gegeven de grote herstructureringsopgave van 
Waterweg Wonen is de financiële weerbaarheid, uitgedrukt in solvabiliteit 
en financieringsruimte, een onderwerp waarover intensief van gedachten 
wordt gewisseld. Daarnaast krijgt het vraagstuk van risicomanagement 
veel aandacht. De rapportages van de externe accountant bevatten een 
overwegend positief oordeel over de kwaliteit van de organisatie.

Een aantal onderwerpen heeft in 2013 extra aandacht gekregen:
• het landelijk beleid en de gevolgen daarvan voor Waterweg Wonen;
• de vernieuwing van het strategisch voorraadbeleid;
• de herstructurering van Holy-Zuidoost;
• de huurverhogingsronde per 1 juli 2013 en de verhoging van de 

streefhuur;
• de noodzaak om scherp aan de wind te varen, de daaruit 

voortvloeiende organisatieontwikkeling, vermindering van 
personele omvang en verlaging van de bedrijfslasten.

Goedkeuring operationele en strategische doelstellingen
In de vergaderingen zijn de onderdelen over de planning & control-
cyclus door de directeur-bestuurder ter goedkeuring voorgelegd. 
Dit betrof de begroting 2014, de meerjarenbegroting 2014 - 2023, 
het jaarverslag, de jaarrekening en het strategisch voorraadbeleid 
inclusief het financieel meerjarenperspectief.

auditcommissie
In 2013 hebben de heren Van der Vossen, Verschoor en mevrouw 
Caderius van Veen (vanaf 1 juli) zitting in de auditcommissie. Deze 
commissie vergaderde vier maal over de volgende onderwerpen:
• de begroting en het meerjarenperspectief;
• de opzet en werking van het systeem van interne controle;
• projectmanagement;
• de bevindingen van de accountant naar aanleiding van de controle 

evenals de opzet van de controle. Hierbij was de accountant 
aanwezig;

• de financiële gezondheid van de organisatie in brede zin en 
scenario’s die daarop van invloed kunnen zijn.

samenstelling rvc
De RvC streeft naar een evenwichtige spreiding onder haar leden 
van de kennis van volkshuisvesting, financiën, bedrijfsvoering, 
onroerend goed, projectontwikkeling, juridische zaken, techniek 
en beheer, ondernemerschap, zorg en welzijn, veiligheid en 
organisatieontwikkeling. De RvC is van mening dat alle relevante 
deskundigheden zijn vertegenwoordigd. Voor een beschrijving van de 
achtergrond, expertises en zittingstermijnen van de individuele leden 
wordt verwezen naar de betreffende bijlage.

Per 1 januari 2013 beschikte de RvC over twee nieuwe leden, namelijk 
mevrouw Haisma en de heer Verschoor. Begin 2013 heeft de heer 
Kemperman op eigen verzoek zijn commissariaat beëindigd. Hij is 
per 1 juli 2013 opgevolgd door mevrouw Caderius van Veen. Zij zal de 
portefeuille ‘financiën’ voor haar rekening nemen. Eind 2013 hebben 
de heren Van der Vossen en Kuijpers afscheid genomen van de Raad 
vanwege het aflopen van hun zittingsduur. Zij hebben gedurende 
een lange periode een belangrijke bijdrage aan het functioneren van 
Waterweg Wonen geleverd.

Gezien de beoogde geleidelijke afbouw van het aantal leden van 
de RvC van zeven naar vijf, is voor de twee vertrekkende leden 
slechts één nieuw lid geworven. Voor een nieuw lid op voordracht 
van de Huurdersraad is in 2013 de werving gestart. Dit leidde tot de 
aanstelling van de heer Schouwenaars per 1 januari 2014, waarmee de 
Raad nu uit zes personen bestaat.

Toepassen governance code
Waterweg Wonen leeft de governance code – de regels van goed 
bestuur – van de sector na. Waar van de code wordt afgeweken, 
wordt dat in dit verslag vermeld en gemotiveerd. De statuten, 
integriteitscode, klokkenluidersregeling, de beschrijving van 
de governance structuur, het directiereglement, het reglement 
voor de RvC, de jaarrekening, het jaarverslag, de samenstelling 
van de RvC en het schema van aftreden, zijn gepubliceerd op 
www.waterwegwonen.nl. In 2014 zal een actualisering van deze 
documenten plaatsvinden.

Verslag van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen. V.l.n.r.: mevrouw mr. I. Haisma, de heer mr. G.J.A.M. van 
der Vossen RC, de heer mr. H.P. Kuijpers MCM, de heer drs. F. Verschoor, mevrouw  
mr. A.C. Spindler, mevrouw drs. W.A.P.J. Caderius van Veen RA, de heer ing. A. Warnaar
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afwijkingen van de governance code
De heer Bosch heeft per 1 oktober 2012 een aanstelling als directeur-
bestuurder voor onbepaalde tijd gekregen. Daarvoor is gekozen 
met het oog op de leeftijd (59 jaar) van de heer Bosch bij zijn 
indiensttreding. In de code wordt echter een benoemingstermijn van 
vier jaar gehanteerd, met als doel dat de RvC periodiek beoordeelt 
of de bestuurder nog steeds de juiste persoon op de juiste plaats 
is. De achterliggende gedachte van de code wordt onderschreven. 
De RvC beoordeelt hiertoe jaarlijks het functioneren van de 
directeur-bestuurder.

onafhankelijkheid van de rvc-leden en de directeur-bestuurder
De RvC waakt doorlopend over de onafhankelijkheid van 
zijn (te benoemen) leden. Ten aanzien van een mogelijke 
belangenverstrengeling tussen leden van de RvC en de corporatie 
geldt dat deze volgens het Reglement van de RvC gemeld dient te 
worden bij de voorzitter van de RvC. In 2013 is conform gehandeld.
Over de onafhankelijkheid van de directeur-bestuurder zijn 
overeenkomstig de geldende codes afspraken gemaakt in de 
arbeidsovereenkomst. Zo is het hem niet toegestaan nevenfuncties 
te betrekken, anders dan de bij de indiensttreding gemelde 
nevenactiviteiten of activiteiten opgepakt na goedkeuring van de RvC.

De RvC is in haar volle omvang onafhankelijk geweest. Over dit jaar 
hebben noch transacties plaatsgevonden waarbij sprake is geweest 
van tegengestelde belangen tussen de stichting en de leden van de 
RvC, noch tussen de stichting en het bestuur.
 
Zelfevaluatie en ontwikkeling
De zelfevaluatie van de Raad heeft in 2013 gezien de vele wisselingen 
niet plaatsgevonden. In 2014 zal deze evaluatie weer plaatsvinden. 
Wel is de omvang van de Raad bezien. Deze bezinning heeft aanleiding 
gegeven tot het kiezen voor een afbouw van zeven leden in 2013 naar 
zes in 2014 en vijf in 2015. Deze keuze ligt mede in lijn met de afbouw 
van de omvang van de organisatie.

functioneren directeur-bestuurder
De beoordeling van de directeur-bestuurder heeft plaatsgevonden op 
basis van de gemaakte prestatieafspraken voor 2013. De RvC heeft 
daarbij ook informatie verkregen van de ondernemingsraad en de 
Huurdersraad.

remuneratierapport
De bestuurdersbeloning bestaat uit een vast inkomen, een 
onkostenvergoeding en een auto van de zaak. Er is in 2013 op 
toegezien dat alle afspraken ten aanzien van de beloning van de 
bestuurder en de vergoedingen van de commissarissen passen binnen 
de geldende wetten (inclusief het overgangsregime), evenals binnen 
de normen van de overheid en de sector.

Leningen en garanties
Waterweg Wonen verstrekt geen leningen dan wel garanties aan 
leden van de RvC, aan de directeur-bestuurder of aan het personeel.

onafhankelijkheid accountant
In overeenstemming met de statuten wordt de accountant benoemd 
door de RvC. Waterweg Wonen maakt geen gebruik van deze 
accountant voor advisering. In 2013 is ervoor gekozen om een nieuwe 
aanbesteding te doen. De keuze is gevallen op BDO. De externe 
accountant is aangesteld voor een periode van 4 jaar.

verbindingen
Gedurende het verslagjaar heeft de directeur-bestuurder 
gerapporteerd over de verbindingen die Waterweg Wonen kent met 
onder meer BV’s, Maaskoepel, Woonnet Rijnmond en de Verenigingen 
van Eigenaren (VvE’s). De RvC is op de hoogte van het belang van deze 
verbindingen evenals van de risico’s die daarmee gepaard gaan.

Tot slot
Gebaseerd op het door hem gevoerde toezicht en op rapportages van 
derden, spreekt de RvC zijn waardering uit voor de door Waterweg 
Wonen in 2013 geleverde prestaties. Hij bedankt hiervoor zowel het 
bestuur, de medewerkers, de Huurdersraad en de ondernemingsraad. 
De Raad constateert dat de constructieve wijze waarop lastige 
thema’s zoals de huurverhoging en de organisatieontwikkeling met 
en door de diverse belangenbehartigers zijn opgepakt, heeft kunnen 
uitmonden in duidelijke afspraken en dankt daarvoor de betrokkenen.
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Op eigen kompas varen
Ongeacht de gedraaide economische en politieke wind zag Waterweg Wonen kans om op eigen 
kompas te blijven varen. De koers van het bedrijfsplan 2012 - 2015 met de titel ‘Wij staan voor 
Vlaardingen’ kon op hoofdlijnen gehandhaafd blijven. In de geformuleerde ambities moest op 
enkele punten wel worden bijgestuurd.



Waterweg Wonen in

sTraTeGisch  
perspecTief



scherp aan de wind
Sinds een aantal jaren kent Nederland economisch moeilijke 
tijden. De bouw- en woonsector staat al geruime tijd in het teken 
van de voortdurende crisis met als belangrijk gevolg een sterk 
verminderde verkoop en productie van (nieuwe) woningen. Het 
consumentenvertrouwen is laag en de financiële positie van 
overheden en banken staat onder druk. Op politiek gebied hebben 
we te maken met een aantal ingrijpende veranderingen op de 
woningmarkt en daarbinnen ook in de huursector. Er is sprake van 
een huurverhoging die voor iedereen boven het niveau van de inflatie 
ligt. Deze extra huurinkomsten worden vervolgens via een zogeheten 
verhuurdersheffing van landelijk d 1,75 miljard jaarlijks door het Rijk 
afgeroomd. Voor Waterweg Wonen komt dit neer op een bedrag op 
jaarbasis van circa d 7 mln. aan verhuurdersheffing.

Duidelijk is dat de financiële ruimte voor corporaties sterk afneemt. 
Dit geldt ook voor Waterweg Wonen. Als gevolg van de politieke 
besluitvorming worden onze huurders geconfronteerd met extra 
huurverhogingen. Wij kiezen er echter voor de rekening van de 
verhuurdersheffing niet volledig bij de huurder te leggen. Onder 
het motto ‘Scherp aan de wind’ brengen wij de omvang van de 
organisatie en de bedrijfslasten de komende jaren sterk terug. 
Zo zullen de formatie en de bedrijfslasten uiterlijk 2018 met circa 
30 procent zijn teruggebracht. Dit is een geleidelijk proces, waarbij 
het behoud van het niveau van dienstverlening voor onze huurders en 
woningzoekenden voorop staat.
In onze dienstverlening houden wij vast aan het principe ‘niet bij 
stenen alleen’. In onze aanvullende producten en diensten blijven 
wij echter wel dicht bij onze kerntaak: wonen. Daarbij zijn onze 
leefbaarheidsactiviteiten belangrijk.

Daarnaast streven wij nog altijd de doelstellingen na zoals 
geformuleerd in het Actieplan Wonen en zet Waterweg Wonen zich in 
voor verdere verduurzaming van haar woningvoorraad. Bij nieuwbouw 
en onderhoud gaan we meer samenwerken met ontwikkelaars en 
aannemers. Dit doen wij door met elkaar en van elkaar te leren. 
Opgedane ervaringen zullen wij gebruiken voor nieuwe projecten en 

werkzaamheden die voor ketensamenwerking in aanmerking komen. 
Bij nieuwbouw maken we niet alleen ruimte voor koopwoningen, 
maar zal ook sprake zijn van het realiseren van beperkte aantallen 
sociale huurwoningen. Realisatie van (betaalbare) koopwoningen 
blijft belangrijk voor Vlaardingen, deze koopwoningen zullen slechts in 
uitzonderingssituaties door Waterweg Wonen zelf worden ontwikkeld.
Vanwege onder meer het vervangingsvraagstuk dat in de (nabije) 
toekomst gaat spelen in een wijk als de Westwijk en om de 
toekomstbestendigheid van ons bezit te verbeteren, richten wij 
ons op een versterking van onze balanspositie. Het vervangen van 
keukens, badkamers en toiletten zal onder regie van de Woonwinkel 
vraaggestuurd plaatsvinden. 
Naast de voornoemde strategische doelen, nuanceerden wij tevens 
enkele van onze voornemens op de volgende punten:
• het leveren van diverse woon- en maatschappelijke diensten;
• het ontwikkelen en beheren van maatschappelijk vastgoed;
• het investeren in stedelijke voorzieningen.

onze koers samengevat
De koers van ons bedrijfsplan 2012–2015 met de titel ‘Wij staan 
voor Vlaardingen’ blijft op hoofdlijnen gehandhaafd. We zullen de 
geformuleerde ambities echter moeten realiseren tegen lagere 
bedrijfslasten. Nog sterker dan voorheen zal de vraag vanuit de 
huidige en toekomstige bewoner centraal staan. Het bieden van 
een kwalitatief goede dienstverlening aan huurders, kopers en 
woningzoekenden blijft ons doel. Ook het goed beheren van onze 
woningen – met inbegrip van de leefbaarheid, het onderhoud, 
de renovatie en de verduurzaming – blijft een kernpunt in ons 
functioneren. Bovendien zullen wij de centrale punten uit het Actieplan 
Wonen zo lang mogelijk overeind houden. Op enkele gebieden hebben 
wij onze ambities bijgesteld.

Waterweg Wonen vaart nu dus ‘scherp aan de wind’. Met vernieuwing 
in continuïteit. Samen optrekkend met de gemeente, huurders en onze 
partners. Dit alles vanuit een solide basis en met vertrouwen in de 
organisatie, de medewerkers en de toekomst.

scherp aan de wind, periode 2012 - 2018

Wat handhaven actieplan wonen hogere bewoners- 
tevredenheid

hogere kwaliteit van 
woningen Kwalitatief goede (primaire) dienstverlening Meer doorstroming

Hoe Uitbesteden Minder maatschappelijk 
vastgoed Ketensamenwerking Vraaggestuurd onderhoud Digitalisering Afbouw 

formatie
Kleiner 
kantoor

Minder maat-
schap pelijke 

diensten
 Inkomensafhankelijke huurverhogingen

Hoeveel Projectkosten  15% Onderhoudskosten  10% Bedrijfslasten  30% Huuropbrengsten  10%

Waarvoor  financieren vervangings vraag stuk bezit verbeteren                                  financiële positie Betalen verhuurdersheffing
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Missie
‘Wij zorgen – vaak in nauwe samenwerking met bewoners en 
andere partners – dat onze klanten prettig wonen in de Vlaardingse 
buurten en wijken waar wij bezit hebben. Mensen met een laag 
inkomen en/of in een kwetsbare positie op de woningmarkt staan 
voor ons voorop. Om onze doelen te bereiken ontwikkelen en 
beheren wij in de eerste plaats woonvastgoed. Daarnaast leveren 
we allerlei woon- en maatschappelijke diensten, ontwikkelen en 
beheren wij maatschappelijk vastgoed en investeren we in stedelijke 
voorzieningen. Dit willen wij op een maatschappelijk verantwoorde, 
duurzame wijze vormgeven.’

visie
Wij willen ervoor zorgen dat onze klanten plezierig wonen in een stad 
die floreert. Dat is ons hoofddoel. Wij willen ‘staan voor Vlaardingen’. 
In onze visie betekent dit specifiek dat wij:
1. voldoende en betaalbare huisvesting willen bieden voor lagere 

inkomensgroepen;
2. voldoende toegesneden huisvesting willen bieden voor speciale 

kwetsbare groepen;
3. starters op de woningmarkt kansen willen bieden op betaalbare en 

goede huisvesting;
4. senioren en mensen die zorg nodig hebben voldoende en geschikte 

huisvesting willen bieden;
5. actief willen bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van 

overlast;
6. onze lokale verankering willen versterken;
7. een bijdrage willen leveren aan de veiligheid rond onze woningen;
8. willen bijdragen aan de verduurzaming van onze woningvoorraad 

en ons handelen.

ambities
Onze doelen halen we niet vanzelf. Daar moeten we hard voor werken. 
Wij hebben ze vertaald in zes ambities:

1. wij staan voor partnerschap

2. wij staan voor het actieplan wonen

3. wij staan voor goed beheer

4. wij staan voor maatwerk

5. wij staan voor rendement

6. wij staan voor duurzaamheid

Met deze ambities staat onze interne organisatie voor de 
nodige uitdagingen. Goed risicomanagement en een goede 
organisatieontwikkeling zorgen voor een stevig fundament onder deze 
ambities.

Wat handhaven actieplan wonen hogere bewoners- 
tevredenheid

hogere kwaliteit van 
woningen Kwalitatief goede (primaire) dienstverlening Meer doorstroming

Hoe Uitbesteden Minder maatschappelijk 
vastgoed Ketensamenwerking Vraaggestuurd onderhoud Digitalisering Afbouw 

formatie
Kleiner 
kantoor

Minder maat-
schap pelijke 

diensten
 Inkomensafhankelijke huurverhogingen

Hoeveel Projectkosten  15% Onderhoudskosten  10% Bedrijfslasten  30% Huuropbrengsten  10%

Waarvoor  financieren vervangings vraag stuk bezit verbeteren                                  financiële positie Betalen verhuurdersheffing
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In hetzelfde schuitje
Waterweg Wonen voer samen met haar partners en belanghouders in hetzelfde schuitje. 
Allen kregen, ieder op hun eigen manier, door de gewijzigde omstandigheden te maken met 
de noodzaak tot het scherper aan de wind varen. Door samen te werken, gezamenlijk naar 
oplossingen te zoeken en elkaars visies te delen en te toetsen, zagen wij kans de hoofdkoers 
vast te houden.



Ambitie 1

wij sTaan voor 
parTnerschap

Partnerschap (MR) is een noodzakelijke randvoorwaarde om ons hoofddoel – ervoor 

zorgen dat onze klanten prettig wonen in een stad die floreert – waar te kunnen 

maken. Wij kunnen dat namelijk niet alleen bereiken. Verschillende partners 

moeten in Vlaardingen eensgezind samenwerken om dit doel te behalen. Als dat 

nodig is, zullen wij de benodigde samenwerking organiseren of activeren. Wij 

versterken de contacten tussen de medewerkers van Waterweg Wonen en de 

medewerkers werkzaam bij elk van haar belangrijkste partners, op verschillende 

niveaus. Wij versterken daarnaast ook het gezamenlijke netwerk van Waterweg 

Wonen en haar partners. En tenslotte zetten wij in op verbreding en vernieuwing 

van de bewonersparticipatie.



Activiteit Score Realisatie

Al onze relevante belanghouders zijn op bestuurlijk niveau 
vertegenwoordigd op onze jaarlijkse Dag van de belanghou
der.

+ In mei en juni 2013 zijn vier themabijeenkomsten gehouden 
met onze belanghouders over ons strategisch voorraad
beheer. De informatie uit deze bijenkomsten hebben 
wij meegenomen in ons strategisch voorraadbeleid. In 
september is het traject afgesloten met een plenaire 
bijeenkomst waar ook al onze relevante belanghouders op 
vertegenwoordigd waren.

Actieve bijdrage leveren aan de totstandkoming van een 
maatschappelijke agenda.

x De gemeente heeft ervoor gekozen de maatschappelijke 
agenda voor Vlaardingen als zodanig niet meer op te stellen. 
Wij zullen onze inzet op samenwerking met onze partners 
voortzetten, vooral wanneer er sprake is van een directe 
relatie met onze kerntaken op het gebied van wonen en 
leefbaarheid.

De belanghouders waarderen het belanghouderschap mini
maal met een acht (jaarlijks).

x Een jaarlijkse meting is niet nodig en haalbaar. In 2014 zoe
ken we naar een vorm om deze waardering meer kwalitatief 
te meten. 

In nauwe afstemming met de Huurdersraad en de bewo
nerscommissies ontwikkelen we een eigentijds participatie
model.

x We gaan aanvullend op de bestaande participatiestructuur 
‘experimenteren’ met eigentijdse participatievormen. Eerste 
aanzetten zijn gemaakt in 2013. In 2014 moet sprake zijn van 
substantiële vooruitgang.

We brengen de maatschappelijke visie en de activiteiten 
van Waterweg Wonen proactief onder de aandacht, o.a. via 
een gerichte persbenadering en rechtstreeks aan bewoners, 
instanties en bedrijven.

+ In totaal heeft Waterweg Wonen in 2013 68 keer de 
media gehaald. 63 berichten waren neutraal of positief van 
toon. Daarmee is de doelstelling behaald dat 90% van de 
berichten waarin Waterweg Wonen wordt genoemd, een 
neutrale of positieve inhoud hebben. Slechts 5 berichten 
in 2013 waren negatief van aard. Waterweg Wonen heeft 
actief contacten onderhouden met meerdere journalisten 
van lokale en landelijke media.

Themabijeenkomsten met belanghouders

Het overheidsbeleid en de ontwikkelingen op de woningmarkt 
beïnvloeden sterk ons strategisch voorraadbeleid (SVB). In de 
maanden mei en juni zijn in dit licht vier themabijeenkomsten 

Gemeente 

Welzijn en Zorg 

Orde en veiligheid

Onderwijs en kinderopvang 

Ondernemers 

Collega-corporaties 

Bewoners (groepen) 

Huurdersraad 

 de partners  en belanghouders groepen 
van waterweg wonen

  Partner        Partner én belanghouder

gehouden met onze belanghouders, partners en externe deskundigen. 
De thema’s ‘de toekomstige woningvoorraad’, ‘wonen en zorg’, 
‘duurzaamheid’ en ‘jongerenhuisvesting’ kwamen aan bod. De 
informatie uit deze bijeenkomsten hebben wij meegenomen in 
ons SVB 2014 - 2030 en gebruikt voor het benoemen van onze 

+  Gerealiseerd      +/-  Deels gerealiseerd      -  Niet gerealiseerd      x  Vervallen
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4. duurzaamheid en kwaliteit
a. Energieprestatie woningvoorraad 2018, uitgesplitst naar 

energielabels.
b. Gebruik van duurzame bouwmaterialen en hergebruik van 

sloopmaterialen.

Een nadere uitwerking van beide afspraken vindt u onder ‘Ambitie 6: 
Wij staan voor duurzaamheid’ (pagina 53).

In het najaar van 2013 is in gezamenlijk overleg met de gemeente 
en Woningstichting Samenwerking Vlaardingen de richting bepaald 
voor het aanscherpen van het Actieplan Wonen. In 2014 zullen 
nieuwe prestatieafspraken worden overeengekomen voor de periode 
2015 - 2020.

samenwerkingsovereenkomst Groen (MR)

Op 21 februari ondertekenden de gemeente Vlaardingen en Waterweg 
Wonen een samenwerkingsovereenkomst voor het beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte. Met deze overeenkomst beogen 
beide partijen de waardering van de openbare ruimte door de 
omwonenden op het huidige niveau te houden. Deze samenwerking 
van lokale overheid en een woningcorporatie in het openbare gebied 

is redelijk uniek. Wij beheren in Vlaardingen relatief veel openbaar 
gebied, zoals circa 30 hectare aan groenstroken en 45 speeltuinen 
rond ons woningbezit. Wij dragen daarmee fors bij aan de 
groenkwaliteit in Vlaardingen.

Gebiedsovereenkomst de nieuwe vogelbuurt
Op 25 april ondertekenden de gemeente Vlaardingen en Waterweg 
Wonen de gebiedsovereenkomst voor De Nieuwe Vogelbuurt. Hierin 
is afgesproken dat in Holy-Zuidoost een gezinswijk met 430 betaalbare 
eengezinswoningen verrijst (410 koopeengezinswoningen en 
20 sociale huureengezinswoningen). Bovendien zijn er afspraken 
gemaakt over de sloop van 650 woningen.
De ontwikkeling zal acht jaar in beslag nemen en gefaseerd verlopen. 
Deze ondertekening markeert de overgang van de ontwikkelfase naar 
de uitvoeringsfase. De Nieuwe Vogelbuurt in Vlaardingen Holy wordt 
bij uitstek een plek waar starters en jonge gezinnen zich thuis voelen: 
een kindvriendelijke, veilige en groene buurt, waar tegelijkertijd alle 
voorzieningen bij de hand zijn.
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wensvoorraad in 2030. De belangrijkste uitkomsten per thema zijn:

Figuur 1.1   Belangrijkste uitkomsten themabijeenkomsten belanghouders

No. Thema Uitkomsten

1. De toekomstige 
woningvoorraad

Meer nadruk op grondgebonden sociale 
huurwoningen;
Stoppen met koopgarant.

2. Wonen en zorg Zorgdragen voor een gezamenlijk beeld 
van de opgave (gemeente, corporaties en 
zorginstellingen) en de aanpak ervan.

3. Duurzaamheid Intensiever investeren in duurzaamheid in 
complexen;
Proeven energieneutraal renoveren.

4. Jongeren-
huisvesting

Geen specifi eke nieuwe jongerenhuisvesting 
buiten het centrum;
Aanpassen woonruimteverdelingsmodel.

In de maand september is het traject afgesloten met een plenaire 
bijeenkomst waar ook al onze relevante belanghouders op 
vertegenwoordigd waren.

Gemeente Vlaardingen en 
collega-corporatie Woningstichting 
Samenwerking Vlaardingen (WSV)

prestatieafspraken actieplan wonen
Waterweg Wonen neemt een groot deel in de uitvoering van het 
Actieplan Wonen voor haar rekening. Wij voeren de afspraken 
uit zoals die met de gemeente en Woningstichting Samenwerking 
Vlaardingen zijn overeengekomen in 2008:

1. doelgroepen
a. Huisvestingsgarantie 7.630 BBSH-huishoudens (waarvan 5.720 

door Waterweg Wonen).
b. Herhuisvesting SV-urgenten: introductie wijkgebonden 

voorrangsrecht (gemeente) gekoppeld aan 
inspanningsverplichting corporaties.

Beide afspraken zijn door Waterweg Wonen geregeld en/of er wordt 
doorlopend door ons in voorzien.

2. Bestaande woningvoorraad
a. 3.900 door Waterweg Wonen te renoveren woningen, waarvan 

1.150 woningen uitgerust zijn voor de huisvesting van senioren.
b. Benoeming van gebieden waar particuliere woningverbetering 

gestimuleerd gaat worden, inclusief rolverdeling van de partijen 
en aanpak op hoofdlijnen.

Een nadere uitwerking van deze afspraken vindt u in het hoofdstuk 
‘Ambitie 2: Wij staan voor het Actieplan Wonen’ (pagina 19).

3. productie nieuwbouwwoningen, inclusief stedelijke voorzieningen
a. Sloop van circa 1.500 woningen (waarvan 1.350 door Waterweg 

Wonen) gecombineerd met de nieuwbouw van tenminste 
1.850 woningen (waarvan circa 850 door Waterweg Wonen). 
Generieke afspraken maken over archeologie, parkeerbeleid, 
waterberging en fysieke/sociale woonomgeving. 

b. Gezamenlijk oppakken van Citymarketing.

Zie voor een nadere uitwerking van afspraak 3a het volgende 
hoofdstuk ‘Ambitie 2: Wij staan voor het Actieplan Wonen’ (pagina 19). 
Waterweg Wonen droeg in 2013 d 100.000 bij aan Citymarketing en 
de directeur-bestuurder trad als adviseur op in het bestuur van de 
Stichting. Afgesproken is dat het label van Citymarketing actiever 
ingezet zal worden bij woonprojecten. In het licht van ‘Scherp aan 
de wind’ zal 2014 het laatste jaar zijn waarin wij rechtstreeks een 
fi nanciële bijdrage leveren aan de Stichting Citymarketing.
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Welzijn, zorg, onderwijs en kinderopvang

huisvesting bijzondere doelgroepen (MR)

Figuur1.2  individuele huisvesting bijzondere doelgroepen

Categorie (in aantallen) 2013 2012

Gehandicaptenzorg 15 33

Geestelijke gezondheidszorg 20 20

Asielzoekers/ statushouders 106 110

Maatschappelijke opvang 264 190

Laatste Kans Project (LKP) en Project 
ontruimingspreventie (POP) 69 51

Totaal 474 404

Gehandicaptenzorg: de afname is het gevolg van huuropzeggingen van 
een maatschappelijke partner als gevolg van een veranderde strategie 
van en minder middelen bij deze stichting.
Maatschappelijke opvang: begin 2013 verhuisden de oospronkelijke 
bewoners van de Van Hogendorplaan naar andere woningen. In 
het gebouw Valkenhof Hoog zijn 129 woningen verhuurd aan twee 
uitzendbureaus voor Midden- en Oost-Europeanen (arbeidsmigranten). 
Op verzoek van de omwonenden van De Valkenhof werd een 
kennismaking georganiseerd met de nieuwe bewoners. Eind juni 
waren alle 129 woningen door arbeidsmigranten bewoond. Het 
gebouw zal tot 2018 verhuurd worden, waarna het complex wordt 
gesloopt en nieuwbouw wordt gerealiseerd. De tijdelijke verhuur 
van woningen in de overige toekomstige sloopcomplexen aan de 
uitzendbureaus voor arbeidsmigranten nam af in 2013.

Figuur 1.3  Groepsgewijze huisvesting bijzondere doelgroepen

Categorie (in aantallen) 2013 2012

Gehandicaptenzorg 24 24

Geestelijke gezondheidszorg 10 10

Maatschappelijke opvang 100 100

Groepswonen voor dementerende ouderen 18 18

Totaal 152 152

De groepsgewijze huisvesting van bijzondere doelgroepen bleef 
ongewijzigd ten opzichte van 2012. Aan maatschappelijke organisaties 
verhuurden wij bovendien 57 bedrijfsruimtes en parkeerplaatsen.

scheiden van wonen en zorg
Het rijksbeleid zet sterk in op het scheiden van wonen en zorg. 
Door veranderingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ) en bezuinigingen bij overheidsorganisaties neemt de 
omvang van de intramurale zorg(1) af en komt er minder geld 
beschikbaar voor ondersteuning van deze doelgroepen. Wonen en 
zorg wordt vaak geassocieerd met ouderen. De scheiding hiervan 
raakt echter alle doelgroepen die zorg of begeleiding ontvangen 
vanuit verschillende sectoren, zoals verstandelijk gehandicapten 
en psychiatrische patiënten. Cliënten met een lichtere zorgvraag 
die voorheen intramurale zorg zouden ontvangen, krijgen voortaan 
zorg en begeleiding in de eigen woonomgeving. De nadruk van 
het overheidsbeleid ligt meer dan voorheen op de eigen kracht en 
zelfregie van inwoners en hun netwerken. Deze trend zal de komende 
jaren doorzetten. Dit betekent dat de groep van mensen met een 
zorg- of begeleidingsvraag steeds meer een beroep zal gaan doen op 
‘gewone huisvesting’.

Gedurende de afgelopen tien jaren zijn ruim 2.600 van onze 
woningen van sterrenkwaliteit voorzien en rolstoeltoegankelijk of 
rollatordoorgankelijk gemaakt. In 2014 ronden we dit omvangrijke 
programma af. Voor bijzondere doelgroepen is naar verwachting 
verzorgd wonen met (zorg)steunpunten nodig. In 2014 bekijken we 
oplossingen op het gebied van wonen en zorg in de bestaande bouw. 

(1) Zorg zoals die gegeven wordt in ziekenhuizen of instellingen

Jos Sloot
Voorzitter Huurdersraad 
Waterweg Wonen

de samenwerking
“Waterweg Wonen en de Huurdersraad 
werken nauw samen op verschillende 
dossiers. Dat doen wij zowel in 
werkgroepen als in co-maker verband. 

Meerdere keren per jaar voeren we formeel overleg met de 
directeur-bestuurder van Waterweg Wonen. Daarnaast komen 
we verschillende malen per jaar bijeen om met medewerkers van 
Waterweg Wonen overleg te voeren over uiteenlopende thema’s, 
zoals overlast en financiën. 

Ook hebben we een goede binding met de Raad van 
Commissarissen (RvC). Met een delegatie van de RvC  voeren wij 
minimaal 2 maal per jaar overleg. We wisselen nog wel eens van 
gedachte over actuele onderwerpen met de twee leden van de 
RvC die zijn aangewezen door de Huurdersraad.

De Huurdersraad werkt als collectief en neemt alle besluiten dan 
ook gezamenlijk. Twee keer per jaar houden we een algemene 
ledenvergadering. Tijdens deze vergadering kunnen alle huurders 
van Waterweg Wonen hun zegje doen. En wanneer wij een 
voorstel voor nieuw of gewijzigd beleid van Waterweg Wonen 
hebben ontvangen over een specifiek onderwerp, roepen we alle 
bewonerscommissies op om met ons mee te denken. De relatie 
met de bewonerscommissies is zeer goed te noemen.

We zijn heel tevreden over de samenwerking met Waterweg 
Wonen en de onderlinge sfeer is goed. U kunt zich echter 
voorstellen dat de Huurdersraad niet altijd even gelukkig is met de 
door Waterweg Wonen genomen beslissingen, zoals laatst met de 
huurronde 2013.”

scherp aan de wind
“Wij begrijpen dat de door het kabinet aan de woningcorporaties 
opgelegde verhuurdersheffing extra druk legt op de financiële 
positie van Waterweg Wonen. Toch waren wij teleurgesteld 
toen Waterweg Wonen besloot om per 1 juli 2013 een 
inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren en om per 
1 oktober 2013 de streefhuur te verhogen van 82% naar 90% van 
de maximaal redelijke huur. De nota hierover hebben we dan ook 
voor gezien getekend en niet meer dan dat.
Overigens zijn wij wel tevreden over het feit dat Waterweg Wonen 
zich blijft inzetten voor het Actieplan Wonen. 

Het organisatieontwikkelingstraject is een interne kwestie voor 
Waterweg Wonen. Als Huurdersraad houden we ons niet met dit 
proces bezig. Dat doet de ondernemingsraad.

Zelf leveren we een bijdrage aan de ‘scherp aan de wind’-
gedachte door ervoor te zorgen dat wij ruim binnen ons budget 
blijven. Wij zijn ons ervan bewust dat ons budget beschikbaar 
wordt gesteld door Waterweg Wonen én indirect van de huurders 
komt. We doen daarom gewoon geen dure dingen.”

scherp aan de wind in de praktijk
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Wij zullen daartoe samen met onze partners business-cases voor 
diverse bijzondere doelgroepen maken. Naar verwachting zal het 
soms wenselijk en nodig zijn om daarvoor op termijn nieuwbouw te 
realiseren.

Ook in 2013 heeft Waterweg Wonen zich ingezet voor de huisvesting 
van kwetsbare doelgroepen. Zeven woningen verhuurden wij aan 
diverse instellingen ten behoeve van wonen en zorg.

investeringen in maatschappelijk vastgoed (MR)

Hieronder wordt de stand van zaken aangegeven van de volgende 
maatschappelijke projecten:

Stadsleven
Waterweg Wonen bouwt samen met onderwijs- en zorginstellingen 
een brede school met buitenschoolse opvang en zorgappartementen 
in het centrum van Vlaardingen.
Op 14 februari 2013 werd de eerste paal geslagen van het project 
Stadsleven. De bouw was eind 2013 nog in volle gang. De brede school 
wordt geëxploiteerd door Stichting Interconfessioneel en Katholiek 
Onderwijs (SIKO) en de Stichting Kinderopvang Vlaardingen (SKV). 
De 28 appartementen en ondersteunende ruimtes worden gehuurd 
door Stichting Middin. De appartementen zullen worden bewoond 
door mensen met een beperking. De oplevering van het project staat 
gepland voor april 2014. De school zal reeds vanaf mei 2014 gebruik 
maken van haar nieuwe onderkomen.

Hospice Nieuwe Waterweg Noord (HNWN)
De bouw van het Hospice Nieuwe Waterweg Noord startte in 
maart 2012. De werkzaamheden verliepen voorspoedig, waardoor 
eind 2012 het gebouw grotendeels was gerealiseerd. Het hospice 
is het resultaat van een samenwerking met Woningstichting 
Samenwerking Vlaardingen. Het zal dienst doen voor de gemeenten 
Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Op 4 april vond de offi ciële 
opening van het hospice plaats door de drie burgemeesters van 
deze gemeenten. Samen met een vrijwilligster voerden zij de 
openingshandeling uit.

Woonzorgcentrum Uitzicht
In 2013 zijn samen met partners verschillende opties voor de toekomst 
van locatie Uitzicht in Holy-Noord verkend. Het overleg wordt in 2014 
voortgezet.

Stichting Philadelphia
Op verzoek van Stichting Philadelphia heeft Waterweg Wonen in 
principe haar medewerking toegezegd als ontwikkelaar en verhuurder 
van een woongebouw voor het zelfstandig wonen van verstandelijk 
gehandicapten. Het betreft vier woongroepen van elk negen 
cliënten. De defi nitieve besluitvorming over deze nieuwbouw aan de 
Agricolastraat in de Westwijk vindt plaats in de eerste helft van 2014.

Nieuwbouw Argos Stelco-locatie / Nieuwe Wetering
De ontwikkeling van de nieuwbouw van een verpleeghuis annex 
woontoren met appartementen op de locatie van de Nieuwe Wetering 
in de Westwijk door Argos is door deze organisatie stopgezet. 
Vanwege nieuw rijksbeleid komen in de nabije toekomst alleen nog 
ouderen met een zware zorgbehoefte in aanmerking voor intramurale 
zorg in het verpleeghuis. Voor Argos betekent dit dat er minder 
verpleegplaatsen nodig zijn. Zij gaan daarom twee complexen 
sluiten. Binnen dit kader is nieuwbouw niet meer opportuun. De 
intentieovereenkomst tussen Waterweg Wonen en Argos over de 
aankoop van appartementen is daarom niet verlengd.

Woonzorgarrangement bij renovatie
Waterweg Wonen biedt samen met Careyn, Zonnehuisgroep 
Vlaardingen en Seniorenwelzijn bij grootschalige renovatie van 
wooncomplexen ondersteuning aan kwetsbare doelgroepen. Gebleken 
is dat een deel van de bewoners, vanwege de hoge leeftijd of 
psychische of lichamelijke beperkingen, niet in staat is grip te krijgen 
op de ingrijpende veranderingen die een woningrenovatie met zich 
meebrengt. Velen van hen vragen tijdens de werkzaamheden om 
een logeerwoning. Aanvullende begeleiding, vooral in de vorm van 
morele steun en praktische hulp bij het in- en uitpakken van huisraad, 
is soms nodig. In 2013 hebben 19 huurders gebruik gemaakt van het 
woonzorgarrangement.

Onder het motto ‘Scherp aan de wind’ investeren wij minder in 
maatschappelijk vastgoed.

Huurdersraad en bewoners(commissies)

Als maatschappelijk ondernemer betrekken wij bewoners en 
bewonersorganisaties actief bij het beleid, geven hen zeggenschap en 
een rol in de uitvoering ervan.

De samenwerking met de Huurdersraad en bewonerscommissies 
vindt plaats op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Deze 
overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en gaat verder 
dan de regels zoals vastgelegd in de Wet op het Overleg Huurders 
Verhuurder (Overlegwet 2009). In gezamenlijk overleg bekijken we 
jaarlijks welke onderwerpen in co-makerschap opgezet worden. 
Samen maken wij opdrachtformuleringen voor werkgroepen en wordt 
de werkplanning opgesteld voor de te bespreken beleidsonderwerpen. 
De voortgang en planning worden gezamenlijk per kwartaal bekeken 
en bijgestuurd.

In 2013 is, al dan niet in werkgroepverband, overleg gevoerd over 
onder meer onderstaande beleidsonderwerpen:
• strategisch voorraadbeleid 2014 - 2030
• de begroting 2014 en het meerjarenperspectief (MJP)
• het huurprijsbeleid
• participatie en leefbaarheid
• het kwaliteitsbeleid
• duurzaamheid
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Promotie (MR)

Media
Waterweg Wonen draagt actief en publiekelijk haar trots op de stad 
Vlaardingen uit, evenals op het belang van onze stad in de regio. 
In totaal heeft Waterweg Wonen in 2013 68 keer de media gehaald. 
63 berichten waren neutraal of positief van toon. Daarmee is de 
doelstelling behaald dat 90% van de berichten waarin Waterweg 
Wonen wordt genoemd, neutraal of positief van inhoud is. Slechts vijf 
berichten in 2013 waren negatief.
Belangrijke positieve publicaties gingen over de opening van het 
Hospice Nieuwe Waterweg Noord, de woonbeurs Vlaardingen, de 
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst De Nieuwe 
Vogelbuurt, het Jongerendebat ‘Let Your Mind Speak’ (in het kader van 
het SVB), nieuwbouwproject Vlaardings Geluk, het combinatiegebouw 
Stadsleven en duurzaamheid. Negatieve items betroffen de boosheid 
van de SP over huisuitzettingen, de sloop van de woningen in 
de Cronjéstraat en het verwijderen van asbest tijdens het groot 
onderhoud aan het Nagelkruid.

Sponsoring
Met onze sponsoractiviteiten streven wij de volgende doelstellingen 
na:
• de naamsbekendheid en herkenbaarheid van Waterweg Wonen 

vergroten (imago);
• bijdragen aan Vlaardingen als bruisende stad, waar het fi jn wonen 

en recreëren is (citymarketing);
• nieuwbouwprojecten van Waterweg Wonen onder de aandacht 

brengen van de bezoekers van het evenement (verkoop).

Waterweg Wonen sponsorde in 2013 een aantal grote evenementen en 
activiteiten in de stad, zoals het Loggerfestival, de Avondvierdaagse, 
het Zomerterras, het UitFestival en het theaterfestival Avondturen. 
Ook de Kroepoekfabriek en het nieuw te bouwen Vlaardings Museum 
ondersteunden wij dat jaar. Waterweg Wonen is omwille van haar 
herkenbaarheid tijdens deze evenementen prominent aanwezig met 
vlaggen, banieren en spandoeken. In de diverse communicatieve 
uitingen rondom deze evenementen plaatsten wij advertenties waarin 
helder werd uitgelegd waarom Waterweg Wonen dit evenement 
sponsort. Bovendien maken we gebruik van ons intranet, onze website 
en van de social media om de evenementen en onze rol daarin onder 
de aandacht van een brede doelgroep te brengen.

In totaal heeft Waterweg Wonen in 2013 d 248.000 uitgegeven aan de 
ondersteuning van grote evenementen en initiatieven in Vlaardingen 
en d 9.500 aan kleinere sponsorinitiatieven, veelal geïnitieerd door 
onze huurders.

Onder het motto ‘Scherp aan de wind’ geven wij de komende jaren 
minder uit aan sponsoring. 

Punchballonnen werden 
uitge deeld tijdens het UitFestival

Sponsoring Zomerterras

Per eind 2013 zijn er, naast de Huurdersraad, 22 formele 
bewonersorganisaties actief. De bewonerscommissie Zwaluwenlaan 
Oneven heeft afgelopen jaar een doorstart gemaakt. Twee 
bewonerscommissies zijn in 2013 gestopt en twee andere 
bewonerscommissies hebben kenbaar gemaakt in 2014 te zullen gaan 
stoppen. Redenen hiervoor zijn o.a. leeftijd en gebrek aan animo van 
medebewoners voor een bestuursfunctie.

participatie (MR)

In 2013 zijn de Huurdersraad en Waterweg Wonen na verkennende 
gesprekken tot de conclusie gekomen dat de ambities en ideeën 
met betrekking tot de aanpak van de vernieuwing van de participatie 
uiteenlopen. Overeengekomen is daarom dat beide partijen naast 
elkaar kiezen voor een eigen aanpak om de huurdersparticipatie te 
verbreden. Er is afgesproken om elkaar in 2014 te informeren over de 
activiteiten op het gebied van participatieverbreding en –vernieuwing 
en de voortgang hiervan.

Meting
Hoewel Waterweg Wonen actief heeft deelgenomen aan de 
innovatiegroep KWH-participatielabel, zijn wij van mening dat het 
nieuwe KWH-instrument onvoldoende aansluit op onze wensen. Om 
die reden zien wij momenteel de toegevoegde waarde niet van dit 
instrument ten opzichte van de maatschappelijke visitatie. Besloten 
is daarom vooralsnog geen gebruik te maken van dit instrument en 
ons samen met KWH in de loop van 2014 te oriënteren op andere 
meetinstrumenten die beter aansluiten op onze visie.

nieuwe participatievormen
Leefbaarheid
Hoe kunnen we het leefbaarheidsbudget van Waterweg Wonen 
beter verdelen? Op deze vraag heeft de werkgroep Leefbaarheid 
– met afgevaardigden van de Huurdersraad, actieve bewoners 
en medewerkers van Waterweg Wonen – afgelopen jaar een 
antwoord gevonden. Gezamenlijk kwam de werkgroep tot het 
leefbaarheidsbeleid ‘nieuwe stijl’. De verdeling van het budget 
voor 2014 gebeurt op de nieuwe manier. De wijkanalyse speelt nu 
een prominente rol. Kwetsbare buurten of straten krijgen daardoor 
relatief meer budget. Urgentiebepaling vindt plaats aan de hand van 
de Sociale Index, Leefbaarometer, Buurtsignalering, Woononderzoek 
Nederland (WoON) en onze kwetsbaarheidssystematiek.
Afgesproken is dat wij voor leefbaarheidsactiviteiten die voornamelijk 
eten en drinken behelzen, geen bijdrage meer geven. Activiteiten 
moeten bovendien aantoonbaar de wijk verbeteren en aansluiten bij 
de behoefte van de bewoners.

Placemaking
In opdracht van Waterweg Wonen en de gemeente Vlaardingen zijn 
dit jaar drie placemakers(2) van start gegaan met het verzamelen 
van plannen voor de herinrichting van de Pieter Steynstraat. In vier 
ontwerplabs hebben bewoners de plannen geschetst. Ontwerplabs 
zijn bijeenkomsten waar bewoners volgens de placemaking 
methodiek ideeën voor hun woonomgeving vertalen in ontwerpen. 
Deze ontwerpen dienen als Programma van Eisen (PvE) voor de 
opdrachtgevers. Bewoners uit de Spiegelhof waren uitgenodigd 
om de nieuwe straat mee te ontwerpen. Zij hebben als wensen 
aangedragen: een zichtbare entree, centrale ontmoetingsplek, 
geveltuinen en beplanting in de straat. Ook kinderen hebben hun 
aandeel gehad in het ontwerp. Hun wensen zijn: veel verschillende 
speeltoestellen, zitplekken en meer groen in de straat. De uitkomsten 
van de bijeenkomsten zijn in het laatste ontwerplab teruggebracht en 
gebundeld tot één ontwerp en overgedragen aan de opdrachtgevers, 
die hiermee aan de slag gaan.

(2) Placemakers is een advies- en ontwerpstudio van architecten en 
sociologen
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De juiste koers varen
Met de blik op de horizon van 2030 gericht, werkt Waterweg Wonen samen met de gemeente 
Vlaardingen en Woningstichting Samenwerking Vlaardingen hard aan een stad waar het 
goed wonen is. De koers zoals met het Actieplan Wonen ingezet in 2010, werd in 2013 herijkt. 
Themabijeenkomsten met onze partners en belanghouders onderstreepten dat de in 2010 ingezette 
koers de juiste is en dat bijsturing op enkele punten wenselijk is. Deze conclusies hebben 
wij meegenomen in onze geactualiseerde koers: het strategisch voorraadbeleid 2014 - 2030.



Ambitie 2

wij sTaan voor 
heT acTiepLan wonen

In het Actieplan Wonen (MR) hebben wij een concrete aanpak afgesproken om de 

woningvoorraad van de stad te transformeren. Waterweg Wonen neemt haar 

aandeel in de uitvoering van het Actieplan Wonen voor haar rekening. Wij voeren 

de afspraken uit zoals die met de gemeente en Woningstichting Samenwerking 

Vlaardingen zijn overeengekomen. Eventuele aanpassingen in het 

uitvoeringsprogramma komen in gezamenlijk overleg tot stand. Met de uitvoering 

van het Actieplan Wonen realiseert Waterweg Wonen een toekomstbestendige 

vastgoedportfolio in het licht van prijs, kwaliteit, mate van toe en 

doorgankelijkheid, woningtypen, doelgroepen en energieprestaties.



(1) 

(3) De prestatieafspraken dateren uit 2010. Op basis van het  
SVB 2014 - 2030 en het geactualiseerde Actieplan Wonen 
(maart 2014) zullen de gemeente en corporaties in 2014 nieuwe 
prestatieafspraken maken over de omvang van de te huisvesten 
doelgroep en het aantal daarvoor benodigde sociale huurwoningen.

Activiteit Score Realisatie

Wij hebben de gewenste toekomstbestendige portfolio 
uitgewerkt in ons strategisch voorraadbeleid.

+ Vanuit de invalshoeken demografie, ambities APW en wo
ningvraag van huishoudens is een wensvoorraad gedefini
eerd en deze is aangepast in het strategisch voorraadbeleid.

Huisvestingsgarantie BBSHdoelgroep geven, waardoor de 
huurwoningvoorraad minimaal 9.820 woningen(3) dient te 
bedragen en 11.524 per einde 2013.

+ De huurwoningvoorraad bedraagt 11.816 woningen per 
einde 2013.

Renovatie van 739 woningen - 466 woningen zijn in verschillende wijken in Vlaardingen na 
renovatie opgeleverd.

Nieuwbouw van 134 woningen + 147 nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd in Babberspol
derOost: 54 dekwoningen Van Hogendorpkwartier en 
93 eengezinswoningen Vlaardings Geluk.

Slopen van 118 woningen + 118 woningen leeg en gereed voor sloop: woningen en 
bedrijfsruimten Zuidblok Van Hogendorplaan en de Speen
kruidstraat.

Verkopen van 40 woningen bestaand bezit + In 2013 zijn 46 woningen verkocht.

woningmarktontwikkelingen en woononderzoeken
De afgelopen jaren daalden de koopprijzen fors. In 2013 zijn enige 
tekenen van stabilisatie of voorzichtig herstel waarneembaar. 
Meer mensen geven aan te willen verhuizen. In de laatste jaren zijn 
doorstromers bijna de helft minder verhuisd dan voorheen, terwijl 
starters even frequent als altijd een nieuwe woning betrokken. Het 
consumentvertrouwen blijft nog laag, ondanks een verbetering sinds 
de zomer van 2013.
Na jaren van daling is de groep huishoudens met een inkomen tot 
modaal weer op het niveau van 2006. De betaalbaarheid in Vlaardingen 
is beter dan het regiogemiddelde. Zowel qua huurprijs, woonquote 
als huurquote. Het aantal huishoudens dat volgens de rijksnormen 
te goedkoop in sociale huurwoningen woont, nam af door een 
daling van inkomens, hogere huren en strenger toewijzingsbeleid. 
Uit de ontvangen gegevens van de Belastingdienst blijkt dat de 
groep midden- en hoge inkomens 10% kleiner is dan eerdere 
onderzoekscijfers aangaven.

De woontevredenheid in Vlaardingen was de afgelopen vier jaar 
stabiel en ligt op het regiogemiddelde. Rotterdam boekte lichte winst. 
Bij andere gemeenten zagen we een daling, met name in Schiedam. 
Kwetsbaar in Vlaardingen zijn de Westwijk, Vettenoordse Polder 
(VOP), Hoofdstedenbuurt en Vogelbuurt. De bewoners in de Vogelbuurt 
en Babberspolder-Oost gaven aan vertrouwen te hebben in de 
wijkontwikkeling.

Het overschot aan portiekflats in Vlaardingen is groter dan het 
gemiddelde in de regio. Er is vraag naar grondgebonden woonmilieus, 
‘wonen bij winkels’, en ‘rustig stedelijk’. De vraag naar huurwoningen 
neemt toe (zowel sociale huur als vrije sector), maar in Vlaardingen 
is de toename minder groot dan het regionaal en Nederlands 
gemiddelde. In de sociale huur is er vraag naar zowel comfortabele 
appartementen als naar grondgebonden woningen. In de vrije 
huursector richt de beperkte vraag zich vooral op appartementen. 
De vraag naar koopwoningen is in tegenstelling tot de rest van 
de regio relatief stabiel gebleven. Deze vraag spitst zich toe op 
eengezinswoningen. De dominante beleving en het negatieve imago 
van ‘flats’ in Vlaardingen sluit niet goed aan bij de consumenten die 
vaker dan voorheen ‘vrij’, ‘landelijk’ en ‘individueel’ willen wonen.

Onderzoek ‘De Beste Gemeenten’ (Elsevier) (MR)

Jaarlijks doet het tijdschrift Elsevier een onderzoek naar ‘de 
beste gemeenten’ van Nederland. In de beoordeling worden ook 
de subjectieve oordelen van de inwoners zelf meegenomen. De 
methodiek is in 2013 opnieuw veranderd, waardoor de klassering niet 
te vergelijken is met 2012. Meer gewicht werd gegeven aan ‘rust en 
ruimte’ waar Vlaardingen – net als Schiedam en Rotterdam – slecht op 
scoort. Vlaardingen nam in 2013 de 299e plaats in (2012: 227, 2011: 208) 
op de ranglijst van 408 gemeenten van Nederland. Maassluis bezet 
de 340ste plaats (2012: 356, 2011: 341) en Schiedam werd nummer 383 
(2012: 310, 2011: 275). Rotterdam komt op een 374ste plaats (2012: 312, 
2011: 294).

Het gemiddelde inkomen van de Vlaardingers scoorde in 2011 een 
340ste plaats. In 2012 en 2013 is het inkomen niet gemeten.
Vlaardingen heeft volgens de Elsevier als sterke punten: goede 
basisvoorzieningen (voor kinderen en jongeren, zorgpakket, sport 
en winkels), goede mogelijkheden om uit te gaan, cultuur en horeca 
en goede bereikbaarheid per openbaar vervoer en auto (nr. 14!). De 
woonlasten (OZB, reinigingsheffingen en rioolrecht) zijn gemiddeld. 
Vlaardingen scoort volgens de Elsevier slecht op: overlast, misdaad, 
samenstelling van de bevolking en saamhorigheid. Ook rust en ruimte 
in de zin van bevolkingsdichtheid, woonruimte en verkeer in de 
wijken scoort ‘zeer matig’: weinig grotere huizen, laag perceel- en 
woonoppervlak, onvoldoende parkeergelegenheid.

de atlas voor gemeenten 2013 (MR)

Waar Elsevier keek naar alle gemeenten, verrichtte De Atlas voor 
gemeenten 2013 onderzoek naar de 50 grootste gemeenten van 
Nederland en vergeleek deze op ruimtelijk-economisch gebied met 
elkaar. Vlaardingen is met 70.889 inwoners in 2013 de 48ste stad van 
Nederland.
Vlaardingen bezet een 37ste plaats op de Woonaantrekkelijk heidsindex 
door onder meer een goede bereikbaarheid van banen (20), hoge 
scores op veiligheid (13) en de aanwezigheid van een universiteit (12), 
het culturele aanbod (23), de nabijheid van natuurgebieden (37) en een 
laag percentage koopwoningen (45).
Vlaardingen behaalde op de Sociaal-economische index een 46ste 
plaats door scores op: het hoge aantal bijstandsgerechtigden (39), 
weinig werkgelegenheid in de stad zelf (47), hoge werkloosheid (46), 
veel eenoudergezinnen (47), weinig bevolkingsgroei (49), hoge 
vergrijzing (4), weinig hoogopgeleiden (40) en veel laagopgeleiden (43).
De trend in de jaren 2007-2012 voor de Woonaantrekkelijk heids index 
was duidelijk stijgend, voor de Sociaal-economische index, minder 
duidelijk, dalend.

+  Gerealiseerd      +/-  Deels gerealiseerd      -  Niet gerealiseerd      x  Vervallen

20 Waterweg Wonen   Jaarverslag 2013



Actieplan Wonen (MR)

Ondanks de economische tegenwind werpt het Actieplan Wonen 
zijn vruchten af. In de periode van 2002 - 2008 werden gemiddeld 
127 woningen per jaar gebouwd. In de periode 2009 - 2012 waren dit 
232 woningen gemiddeld per jaar. Het percentage koopwoningen 
nam toe van 35% in 2006 tot 47% in 2013. Het aandeel grondgebonden 
woningen steeg in die periode van 35% naar 39%. De landelijke en 
regionale trend van de groeiende vraag naar huurwoningen en de 
dalende vraag naar koopwoningen is in Vlaardingen minder sterk. 
Daarmee lijkt er ruimte binnen onze woningmarkt te zijn om de 
ambities van het Actieplan Wonen verder vorm te geven. Waterweg 
Wonen neemt een groot deel van de uitvoering van het Actieplan 
Wonen voor haar rekening. Met de gemeente werken we aan een 
aangescherpt programma dat past in de huidige context. Dit alles 
vormt de basis voor de in 2014 te actualiseren prestatieafspraken.

Gewenste toekomstbestendige portfolio uitgewerkt in svB
Waterweg Wonen wil als onderdeel van ‘Scherp aan de wind’ tempo 
in de herstructurering houden en flexibel kunnen reageren op de 
omvang van de doelgroep en de markt. In de sociale huursector 
richt de vraag zich op betaalbare comfortabele appartementen 
en eengezinswoningen. Wij streven naar een aantrekkelijke, 
goed onderhouden, duurzame voorraad woningen met voldoende 
gebruiksflexibiliteit voor de toekomst.
Vlaardingen heeft een te hoog aandeel aan sociale huurwoningen 
en een grote herstructureringsbehoefte. We houden in het SVB een 
wenselijke sociale woningvoorraad aan van minimaal 8.300 woningen 
in 2030.  

Gewenste woningvoorraad waterweg wonen in 2030, 
onderscheiden naar woningkenmerken
• Minimaal 8.300 sociale huurwoningen
• Minimaal 40% betaalbaar (incl. goedkoop)
• Maximaal 60% middelduur/duur
• Minimaal 26% eengezinswoningen (2.160 stuks)
• Circa 3.500 tenminste rolstoeltoegankelijke woningen 

waar nodig maatwerk rolstoeldoorgankelijk
• Maximaal 25% ‘oppervlakte van de vertrekken’ kleiner dan 60m2 

(2.075 stuks)
• Geen kwaliteitsklasse ‘minimum’
• Minimaal 80% energielabel A, B of C
• Geen energielabel E, F of G

Wij veronderstellen dat 70% van de doelgroep gehuisvest wordt 
door Waterweg Wonen en 30% door Woningstichting Samenwerking 
Vlaardingen.
Het aandeel midden- en hoge inkomens dat in onze sociale 
huurwoningen woont, daalt van 24% in 2013 naar 15% in 2030. 
Dit bereiken wij door op inkomen te sturen bij de instroom en 
door inkomensafhankelijk huurbeleid toe te passen binnen de 
mogelijkheden die het Rijk biedt. 
We maken locaties vrij door de sloop van goedkope, kwaliteitsarme 
en vroeg-naoorlogse woningen. Daar bouwen wij deels sociale 
huurwoningen die door Waterweg Wonen geëxploiteerd zullen worden. 
Op deze locaties ontstaan ook voor marktpartijen mogelijkheden om 
betaalbare vrije sectorwoningen te realiseren. Huishoudens kunnen 
zo de stap maken naar een vrije sectorwoning. Deze woningen zijn 
bereikbaar voor een belangrijk deel van de koopstarters.

Wooninformatiecentrum (WIC) gemeente Vlaardingen
Waterweg Wonen heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van 
het Wooninformatiecentrum dat in de hal van het stadskantoor te 
bezoeken is. Naast een stadsmaquette waarop de resultaten en 
toekomstplannen van het Actieplan Wonen te zien zijn, kunnen mensen 
zich verdiepen in de opgeleverde, in aanbouw zijnde en toekomstige 
woningbouwprojecten, in de doelen van het Actieplan Wonen en 
in de Vlaardingse gebieden en hun karakter. En wie in Vlaardingen 
een woning zoekt, kan via digitale informatie wegwijs raken in het 
woningaanbod.

Actieplan Wonen in Groot Vlaardingen
Om het Actieplan Wonen (APW) en de ontwikkelingen onder de 
vlag van dit plan continu onder de aandacht van de Vlaardingers te 
brengen, plaatst de gemeente Vlaardingen één maal per kwartaal een 
twee pagina’s grote publicatie in Groot Vlaardingen. Deze krant wordt 
bij alle Vlaardingers gratis thuisbezorgd. De sloop-, nieuwbouw- en 
renovatieprojecten worden opgenomen, waaronder minimaal één 
project van Waterweg Wonen.

Figuur 2.1  overzicht renovaties (uit: prestatieafspraken 2010 - 2014)

Renovatieproject Afspraak Stand van zaken eind 2013

Eksterlaan 10- en 13-hoog Gereed 2011 Loopt: prognose 2014 
gereed

Zwaluwenlaan Even Gereed 2011 Loopt: prognose 2014 
gereed

Nagelkruid Gereed 2012 Gereed 2013

Robert Schumanring (incl. 2k) Gereed 2012 Gereed 2013

Bonnweg hoogbouw Gereed 2012 Gereed 2013

Salviastraat e.o. eengezinsw. Gereed 2012 Gereed 2013

PKD-straat e.o. kluswoningen Vanaf 2012 Pilot verticale 
samenvoeging gereed 
2013

Richard Hol-/ Valeriusstraat Gereed 2012 Gereed 2013

Vettenoordstraat Gereed 2012 Gereed 2013

Haydnstraat Gereed 2012 Gereed 2013

Van Beethovensingel hoog Gereed 2012 Loopt: prognose 2014 
gereed

Van Beethovensingel laag Gereed 2012 Loopt: prognose 2014 
gereed

Markgraaflaan Gereed 2012 Gereed 2013

De Bolder laagbouw Gereed 2012 In voorbereiding, 
prognose: gereed 2014

Burg. Van Walsumlaan Gereed 2013 In voorbereiding, 
prognose: gereed 2014

Datheenstraat portiek Gereed 2014 In voorbereiding, 
prognose: gereed 2014

Ouwenbroekterrein Gereed 2014 In eerder svb verschoven 
naar 2016

2e Van Leyden Gaelstraat Gereed 2015 In eerder svb verschoven 
naar 2020

extra i.v.m. temporisering apw

Tramonta Westwijk - Loopt, gereed 2013 - 2014

Marnixlaan Westwijk - In voorbereiding, gereed 
2014

renovatie, nieuwbouw en sloop
In de begroting 2013 was rekening gehouden met de oplevering van 
739 woningen na renovatie. Bovendien zouden 741 andere woningen 
aan het eind van het jaar in de bouwfase van de renovatie verkeren. 
De werkelijke cijfers wijken af van de begrote aantallen: 466 woningen 

Een impressie van het Wooninformatiecentrum
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zijn gerenoveerd en bij 1.014 woningen was de bouwfase van de 
renovatie gaande. Een deel van de renovaties verschoof naar 2014 
door diverse oorzaken als asbestproblematiek en langdurig overleg 
daarover met de VvE (Eksterlaan hoog en laag), de aanleg van de 
A4 (Zwaluwenlaan Even), de toevoeging van extra toegankelijkheid/ 
sterren (De Bolder laag) en uitbreiding van werkzaamheden (Van 
Beethovensingel hoog en laag).
De nieuwbouw verloopt voorspoediger dan voorzien: in 2013 
zijn 147 woningen opgeleverd (begroot: 134) en de bouw van 
99 nieuwbouwwoningen is eind 2013 gaande. De sloop van 
118 woningen en bedrijfsruimten was voorzien. Deze woningen zijn 
gereed voor sloop.

Figuur 2.2  Totaal aantallen renovatie, nieuwbouw en sloop in 2013

Proces Status
Aantal 

begroot
Aantal 

werkelijk

Renovatie Onderhanden per 31-12-13 741 1.014

Opgeleverd in 2013 739 466

Nieuwbouw Onderhanden per 31-12-13 99 99

Opgeleverd in 2013 134 147

Sloop Gesloopt in 2013 118 118

Voortgang per Actieplan Wonen-gebied

stedelijke vernieuwing Babberspolder-oost (Bpo)

Gebiedsvisie 2030:
Het Actieplan Wonen is in uitvoering. In Vlaardinger Ambacht/
Babberspolder-Oost worden op grote schaal woningen gesloopt en 
nieuw gebouwd voor een brede doelgroep. De nadruk ligt hierbij 
op jonge gezinnen. Kinderen en jongeren groeien straks op in een 
vertrouwde, veilige omgeving. De wijk is schoon, heel en veilig en 
de leefbaarheid van de wijk wordt samen met bewoners op peil 
gehouden. (Bron: gebiedsvisie Ambacht)

In de wijk Babberspolder-Oost vindt grootschalige sloop plaats 
van 1.400 kleine en kwaliteitsarme woningen. Dit zijn voornamelijk 
portiekwoningen zonder lift. De eenzijdige opbouw van de wijk 
maakt plaats voor een variatie aan huur- en koopwoningen. Door 
de stedelijke vernieuwing wordt het voor de bewoners mogelijk een 
wooncarrière te maken in hun wijk.

Figuur 2.3   aantallen renovatie, nieuwbouw en sloop in 
Babberspolder-oost

Proces Status
Aantal 

begroot
Aantal 

werkelijk

Renovatie Onderhanden per 31-12-13 - -

Opgeleverd in 2013 21 21

Nieuwbouw Onderhanden per 31-12-13 71 71

Opgeleverd in 2013 122 147

Sloop Gesloopt in 2013 118 118

Renovatie: de 21 eengezinswoningen aan de Salviastraat zijn conform 
begroting opgeleverd.
Nieuwbouw: 52 appartementen (‘het Torentje’) en 19 woonwerk-
woningen zijn in aanbouw. 29 woningen van Vlaardings Geluk waren 
al vervroegd in 2012 opgeleverd, de overige 93 eengezinswoningen 
volgden in 2013. Het winkelcentrum Van Hogendorpkwartier en 
54 dekwoningen zijn opgeleverd (begroot in 2014).
Sloop: 118 woningen en bedrijfsruimten zijn gereed voor sloop 
(Zuidblok Van Hogendorplaan en 24 woningen in de Speenkruidstraat)

Winkelcentrum 
Op 6 december 2013 is op feestelijke wijze winkelcentrum Van 
Hogendorpkwartier geopend. Na een lange periode van voorbereiding 
en met een grote inzet van winkeliers, ontwikkelaar, gemeente 
en Waterweg Wonen is deze opening naar volle tevredenheid 
gerealiseerd.

Website banner

36 sociale huurwoningen
Een deel van 54 dekwoningen is bestemd voor de sociale verhuur. De 
36 tweelaagse dekwoningen boven het winkelcentrum gingen in maart 
in de verhuur. Door gebruik van onze digitale media en het vooraf 
opgebouwde geïnteresseerdenbestand zijn alle woningen reeds in de 
eerste week verhuurd.

Luchtfoto Van Hogendorpkwartier
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plaatsvinden in de periode tot 2022. Vanaf 2004 zijn verschillende 
renovatieprojecten ontwikkeld en uitgevoerd. Het grootste deel van de 
renovatieopgave is inmiddels gerealiseerd. 
De gebiedsovereenkomst De Nieuwe Vogelbuurt omvat de sloop 
van 650 woningen en de bouw van 410 koopeengezinswoningen en 
20 sociale huurwoningen. Onderdeel van de wijkvisie maar niet van 
de gebiedsovereenkomst zijn: 100 toekomstige appartementen en de 
sloop van 200 woningen aan de Koninginnelaan. De grootschalige 
sloop- en nieuwbouwactiviteiten die in Holy-Zuidoost zouden starten 
in 2013, staan in de nieuwe APW-programmering één jaar later 
gepland.

Figuur 2.4   aantallen renovatie en nieuwbouw in holy-Zuidoost, 
de nieuwe vogelbuurt en hoofdstedenbuurt 

Proces Status
Aantal 

begroot
Aantal 

werkelijk

Renovatie Onderhanden per 31-12-13 393 393

Opgeleverd in 2013 222 222

Nieuwbouw Onderhanden per 31-12-13 - -

Opgeleverd in 2013 (1) (1)

Renovatie: de projecten Eksterlaan 10- en 13-hoog (225 woningen) en 
Zwaluwenlaan Even (168 woningen) zijn gestart in 2013 en worden 
naar verwachting in 2014 opgeleverd. Het Nagelkruid, de Bonnweg 
en de twee complexen aan de Robert Schumanring zijn opgeleverd 
in 2013.
Nieuwbouw: het Hospice Nieuwe Waterweg Noord is opgeleverd.

De Nieuwe Vogelbuurt
In 2013 zijn twee belangrijke mijlpalen bereikt. In april is de 
gebiedsovereenkomst met de gemeente Vlaardingen afgesloten en 
in november de samenwerkingsovereenkomst met Dura Vermeer 
Bouw Zuid West BV. Het voorontwerp bestemmingsplan is in concept 
gereed en zal in 2014 in procedure worden gebracht. In het tweede 
kwartaal van 2014 zullen de eerste 144 woningen worden gesloopt, 
waarna de grond bouwrijp wordt gemaakt voor de bouw van 
57 eengezinswoningen. Naar verwachting zal de verkoop van deze 
woningen starten in september 2014. De start bouw wordt begin 2015 
verwacht.

Oplevering Hoofdstedenbuurt en onthulling beeldenroute
Na zeven jaar zijn de renovatiewerkzaamheden aan de woningen in 
de Hoofdstedenbuurt vrijwel afgerond. Ruim 1.000 woningen en negen 
woongebouwen zijn opgeknapt. Dit heeft de Stichting Activiteiten 
Hoofdstedenbuurt samen met de bewoners uit die wijk gevierd met de 
onthulling van een beeldenroute en met het Vijf Werelddelen Festival.

Het Torentje: 52 huurappartementen (vrije sector)
De verhuur van de 52 appartementen in het Torentje is gefaseerd 
ingezet, met als doel doorstroming te realiseren. Eind 2013 waren alle 
52 appartementen in het Torentje verhuurd.

Vlaardings Geluk I
Het succes van Vlaardings Geluk I in de Babberspolder zette in 2013 
door. Ook de laatste acht woningen zijn gerealiseerd en de verkoop 
zette gestaag door. Eind 2013 waren nog slechts enkele woningen te 
koop. De openbare ruimte is opgeleverd.

Vlaardings Geluk II
In het vierde kwartaal van 2013 zijn de eerste woningen van Vlaardings 
Geluk II in verkoop gebracht. Op het type ‘Op rozen’ (vanaf d 205.000) 
is men massaal afgekomen en is fl ink overschreven. Deze woningen 
zijn dan ook allemaal verkocht. Van de zes twee-onder-een-kap 
woningen zijn er eind 2013 reeds vijf in optie. De overige typen 
eengezinswoningen verkopen gestaag. Er zijn voldoende woningen 
verkocht om in mei 2014 met de bouw te kunnen starten.

Vlaardings Geluk II

Het voormalige Zuidblok Van Hogendorplaan
Op deze locatie voorzien wij de bouw van een tweede toren met 
50 appartementen, inclusief een bedrijfspand, en twee scholen. De 
sloop van het voormalige winkelblok met bovengelegen woningen is 
vrijwel afgerond. 

De Wiggen
De wig tussen de woonvelden Spiegelhof en Vlaardings Geluk I 
is grotendeels aangelegd als natuurwig. In 2014 zal het voormalig 
projectbureau annex de oude benzinepomp worden gesloopt, waarna 
de wig kan worden afgemaakt. Om de overige wiggen te kunnen 
aanleggen zullen eerst de huidige scholen moeten worden verplaatst. 
Wel zal het eerste deel van de bomenwig – tussen de woonvelden 
MUWI1 en Vlaardings Geluk II – worden aangelegd zodra de 
muziekschool is gesloopt.

stedelijke vernieuwing holy-Zuidoost, de nieuwe vogelbuurt 
en hoofdstedenbuurt 

Gebiedsvisie 2030:
Het Actieplan Wonen is tevens in uitvoering in de wijk Holy. In 
Holy-Zuidoost zijn woningen gesloopt en gerenoveerd en nieuwe 
woningen gebouwd. De bewoners van de wijk Holy zijn gericht 
op zichzelf en op de eigen ruimte: op het gezin, de eigen woning 
en de directe buren. Men stelt rust, stilte en privacy op prijs. De 
bewoners zijn nuchter met een doe-maar-gewoon-mentaliteit. 
(Bron: gebiedsvisie Holy).

De visie voor de wijk Holy-Zuidoost bestaat uit het renoveren van 
circa 1.000 woningen, het slopen van ongeveer 850 woningen -veelal 
fl ats zonder lift- en het realiseren van 430 eengezinswoningen en 
100 appartementen in het middensegment. Deze activiteiten moeten 
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stedelijke vernieuwing westwijk

Gebiedsvisie 2030:
In het kader van het Actieplan Wonen staat er tot 2030 bijzonder 
veel te gebeuren in de Westwijk. Gemeente en corporaties 
hebben te maken met een herstructureringsopgave van formaat. 
De fysieke aanpak duurt 20 jaar en in de tussentijd zal er veel 
aandacht zijn voor de mensen en de voorzieningen. In 2030 wonen 
ouderen in voor senioren geschikte woningen, die voldoen aan 
hun mogelijkheden en behoeften. Er wordt ruimte geboden aan 
alle verschillende doelgroepen. De Westwijk is een afspiegeling 
van de moderne samenleving. Duurzaamheid in gebouwen en 
infrastructuur is belangrijk. (Bron: gebiedsvisie West)

Figuur 2.5   aantallen renovatie in de westwijk

Proces Status
Aantal 

begroot
Aantal 

werkelijk

Renovatie Onderhanden per 31-12-13 348 348

Opgeleverd in 2013 - -

Renovatie: de 348 woningen van het Tramonta-complex worden in 2014 
opgeleverd. 

Verkenning en haalbaarheid
Samen met de gemeente heeft Waterweg Wonen een start gemaakt 
met de verkenning van de mogelijkheden en de haalbaarheid van 
de plannen voor de Westwijk. Hierbij ligt de focus op het brede 
centrumgebied van de wijk waarin de eerste projecten van Waterweg 
Wonen zijn gelegen. Het betreft De Valkenhof en Floris de Vijfdelaan. 
De resultaten zijn eind 2013 in de stuurgroep Westwijk besproken en 
worden verder uitgewerkt.

CPO Samuel Esmeijerstraat
In december 2013 heeft een kleine groep mensen zich aangemeld 
voor het project Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) aan 
de Samuel Esmeijerstraat. Met deze groep zullen wij verder bouwen 
om het project voor maximaal 40 eengezinswoningen van de grond te 
krijgen. In mei 2014 zal blijken of er voldoende kandidaten zijn om de 
plannen door te kunnen zetten.

centrumgebied

Gebiedsvisie 2030:
In het Actieplan Wonen wordt op de ambities voor het centrum 
hoog ingezet. Maar niet zonder reden. Het centrum is immers de 
motor van de stad: dé plek waar alle Vlaardingers zich thuis moeten 
voelen en waar mensen van buitenaf hun vertier kunnen vinden. 
Het centrumgebied is het visitekaartje van Vlaardingen. In het 
centrumgebied zullen nieuwe bevolkingsgroepen komen wonen die 
extravert en ondernemingsgezind zijn. (Bron: gebiedsvisie Centrum).

Wervingsadvertentie voor het project Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
(CPO) aan de Samuel Esmeijerstraat

Hans Versluijs
Wethouder wonen, buurten en 
participatie Gemeente Vlaardingen

de samenwerking
“De gemeente en Waterweg Wonen 
onderhouden intensief contact met 
elkaar op verschillende niveaus en 
onze onderlinge samenwerking ervaar 

ik als buitengewoon positief. De woningcorporaties zijn onze 
grootste samenwerkingspartners. Zo hebben de gemeente, 
Woningstichting Samenwerking Vlaardingen en Waterweg Wonen 
met z’n drieën het Actieplan Wonen opgezet, dat breed gedragen 
wordt door de gemeenteraad. In het Actieplan Wonen hebben 
we uitgebreide plannen gemaakt voor de toekomst van wijken als 
Babberspolder, Holy-Zuidoost en Westwijk.” 

scherp aan de wind
“Wij begrijpen dat het gevoerde kabinetsbeleid niet zonder 
gevolgen zal zijn voor Waterweg Wonen. Hiervan hebben we 
echter nog niet de directe consequenties ondervonden. Nee, 
de afspraken in het Actieplan Wonen worden voortgezet, zij het 
wellicht wat genuanceerd. 

Het aantal renovaties en de omvang van het groot onderhoud 
zullen te zijner tijd veranderen. Maar, dat is nu nog niet zichtbaar. 
Maatschappelijke investeringen op stedelijk niveau zullen naar 
alle waarschijnlijkheid voor Waterweg Wonen tot het verleden 
gaan behoren. De inzet van Waterweg Wonen zal op projectniveau 
in herstructureringsgebieden nog wel worden gedaan. Ik 
verwacht dat we de komende tijd nog meer met Waterweg Wonen 
zullen afstemmen wie wat gaat doen in onze stad. Hoewel we 
vernomen hebben dat de organisatie van Waterweg Wonen in 
2013 al enigszins afgebouwd is, kan ik wel stellen dat we dat tot op 
heden in de samenwerking niet gemerkt hebben.    

“De gemeente heeft de afgelopen jaren scherp aan de wind 
gevaren en moet dat blijven doen. We hebben inmiddels een 
bezuinigingsronde van rond de d 35 mln. op een begroting van 
circa d 220 mln. achter de rug. De komende jaren moeten wij 
nog eens d 12 mln. op jaarbasis extra bezuinigen. Konden we 
de vorige bezuinigingsronde nog voor een groot deel opvangen 
door een krimp van het personeelsbestand met ongeveer 
150 medewerkers op basis van natuurlijk verloop, vervroegde 
pensionering en outplacementafspraken, voor de toekomst zijn 
wij gedwongen een aantal fundamentele keuzes te maken. Deze 
zullen naar alle waarschijnlijkheid niet zozeer effect hebben op 
het terrein van Wonen, maar meer zal gezocht worden in het 
verminderen van subsidies en maatschappelijke bijdragen. Voor 
sommige instellingen zal dit betekenen dat zij zelf meer inkomsten 
moeten zien te verwerven. Hier kunnen we als gemeente niet aan 
ontkomen.

Tenslotte zullen we op het gebied van ‘wonen & zorg’ nog een 
fl inke slag moeten maken. Over dit onderwerp verwachten we 
de komende jaren met Waterweg Wonen regelmatig aan tafel te 
zullen zitten. En daar zien wij in vertrouwen naar uit.”

scherp aan de wind in de praktijk
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De aard van het bezit van Waterweg Wonen en het karakter van het 
centrum vragen eerder om klein- dan grootschalige fysieke ingrepen. 
Afhankelijk van de omstandigheden kan het gaan om onderhoud, 
(schil)renovatie of sloop-nieuwbouw. Vanuit de visie van het Actieplan 
Wonen worden strategieën voor verschillende complexen ontwikkeld.

Figuur 2.6   aantallen renovatie en nieuwbouw in centrum

Proces Status
Aantal 

begroot
Aantal 

werkelijk

Renovatie Onderhanden per 31-12-13 273

Opgeleverd in 2013 496 223

Nieuwbouw Onderhanden per 31-12-13 28 28

Opgeleverd in 2013 12 -

Renovatie: de renovaties Richard Hol- en Valeriusstraat, 
Vettenoordstraat en Haydnstraat zijn conform planning opgeleverd 
in 2013. De 185 woningen aan de Markgraaflaan zijn opgeleverd 
in 2013. De pilot samenvoeging in het complex PKD is uitgevoerd. De 
Bolder laagbouw en de Van Beethovensingel hoog en laag worden in 
2014 opgeleverd.
Nieuwbouw: Stadsleven – waaronder 28 appartementen – wordt 
in 2014 opgeleverd. Stadsherstel – de 12 appartementen in het Leski-
gebouw – is nog niet in aanbouw.

Van Beethovensingel hoog en laag
Aan de Van Beethovensingel hebben 128 portiekflats en 48 beneden-
bovenwoningen een flinke opknapbeurt gekregen. De gevel, die het 
complex sinds de jaren tachtig een eigen gezicht gaf, is zichtbaar 
opgefrist. Diverse optimalisaties zorgden er bovendien voor dat het 
complex weer jaren vooruit kan. Gezien het soms wat moeizame 
verloop bij het maken van individuele keuzes door bewoners – zoals 
voor tegels, badkamer, toilet of keuken – is uiteindelijk gekozen voor 
een aanpak met intensieve bewonersbegeleiding.

Cronjéstraat e.o.
Zoals vastgelegd in het Actieplan Wonen was voorzien in de sloop 
van de woningen aan de Cronjéstraat. 14 van onze woningen 
zullen verdwijnen, samen met een aantal blokken woningen van 
Woningstichting Samenwerking Vlaardingen (WSV). WSV ontwikkelt 
momenteel een nieuwbouwplan voor dit gebied.
De uitverhuizing van de reguliere huurders naar woningen elders in 
Vlaardingen is begin 2013 afgerond. De woningen worden nu tijdelijk 
verhuurd.

verkopen (MR)

Het jaar 2013 had een wisselend verloop. Daar waar in het eerste 
kwartaal nauwelijks verkooptransacties plaatsvonden, liepen de 
verkopen goed in het laatste kwartaal. Daarbij steeg vooral de vraag 
naar appartementen. De eengezinswoningen kwamen laat in het 
jaar beschikbaar en werden vlot verkocht. Bij de appartementen 
bleek een aantal kopers onder de voor 2013 van toepassing zijnde 
hypotheekvoorwaarden te willen financieren. Daardoor werden er 
aan het eind van het jaar meer woningen dan verwacht in eigendom 
overgedragen. Net als in 2012 waren er voldoende huurwoningen 
beschikbaar om te verkopen, ondanks het feit dat dit jaar geen 
appartementen aan de Eksterlaan beschikbaar kwamen vanwege het 
groot onderhoud dat in dit complex gaande was. Bij de vrije verkopen 
verkochten wij zes woningen meer dan begroot en bij koopgarant 
een zelfde aantal als begroot. Het aantal terugkopen in koopgarant 
lag hoger dan voorzien en het aantal doorverkopen was conform de 
verwachting. Aan huurders verkochten we 19 woningen, waarvan 
negen aan zittende huurders.

Figuur 2.7   aantallen verkoop, terug- en doorverkoop

Proces Soort Begroot Werkelijk Verschil

Verkoop bestaand 
bezit

Vrije verkoop 18 24 +6

Koopgarant 22 22 0

Totaal 40 46 +6

Terugkoop Koopgarant 5 8 +3

Doorverkoop Koopgarant 3 1 -2

Vrije verkoop 2 +2

Terug naar verhuur 1 -1

Figuur 2.8   verkoop woningen bestaand bezit naar type woning en 
verkoopvorm

2013 Totaal Vrije verkoop Koopgarant

Eengezinswoningen 24 2 22

Appartementen 22 22 0

Totaal 46 24 22

Resultaat d 1.071.418 d 1.071.418

In het eerste kwartaal zijn de 182 woningen van de complexen Bern- 
en Brusselweg voor het eerst in verkoop gebracht. Daarbij is onder 
meer gebruik gemaakt van Facebook en Twitter en promotie van de 
woningen op de Vlaardingse Woonbeurs. In deze complexen zijn 
gedurende het jaar tien woningen verkocht.

Bij 43% van de verkopen bedraagt de koopsom minimaal 90% van de 
onderhandse vrije verkoopwaarde. Bij 57% van de verkopen bedraagt de 
koopsom 70%, dan wel 75% van de onderhandse vrije verkoopwaarde. 
Er is totaal in 78% van de gevallen verkocht aan koopstarters en in 
22% van de gevallen aan doorstromers. Bij de koopgarantwoningen is 
55% verkocht aan mensen met een (beneden)modaal inkomen.

verwachting
Of de recent ingezette lichte verbetering op de woningmarkt 
doorzet in 2014 hangt van veel niet beïnvloedbare economische 
factoren af. Enerzijds hebben we te maken met verruiming van de 
mogelijkheden om fiscaal aantrekkelijk vermogen over te dragen, lage 
woningprijzen en een erg lage hypotheekrente. Anderzijds blijven wij 
geconfronteerd met banken die terughoudend zijn in het verstrekken 
van financiering, achterblijvende koopkracht, baanonzekerheid en 
oplopende werkloosheid. De concurrentie in de appartementenmarkt 
in Vlaardingen zal naar verwachting groot blijven. Echter, de 
verdere landelijke prijsdaling kan voor klanten aanleiding zijn om 
de gewenste woning alsnog aan te kopen. In 2014 verwachten wij 
36 woningen te gaan verkopen, waarvan 27 appartementen en 
negen eengezinswoningen.

verantwoording stichtingskosten nieuwbouw (MR)

In 2013 zijn 9 sociale huurwoningen opgeleverd in Vlaardings Geluk. 
De stichtingskosten per woning zijn d 223.303 (gronddeel d 32.376). 
De onrendabele top per woning bedraagt d 58.338. Daarnaast zijn er 
in Vlaardings Geluk 6 woningen opgeleverd in het duurdere segment. 
De stichtingskosten van deze woningen bedragen d 234.009, waarvan 
d 37.091 voor de grond. De onrendabele top bedraagt d 54.539 per 
woning. In het Van Hogendorpkwartier zijn 36 sociale huurwoningen 
opgeleverd met een aanschafprijs van d 224.136, inclusief d 43.969 
grond. De onrendabele top op deze woningen is d 89.059.
In het begin van het jaar is het Hospice in gebruik genomen. De hele 
investering van d 1,6 mln. is onrendabel.
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Figuur 2.10   overige verhuureenheden

2013 2012

Winkels en overige bedrijfsruimten 103 141

Garages 551 551

Parkeerplaatsen 291 291

Bergingen 73 73

Maatschappelijk vastgoed 8 7

Woonwagens en standplaatsen 10 11

Overigen (zendmasten) 4 4

Totaal 1.040 1.078

Winkels en overige bedrijfsruimten: afname van het aantal 
winkelpanden door de sloop van het Zuidblok aan de Van 
Hogendorplaan.
Maatschappelijk vastgoed: het hospice is in 2013 opgeleverd.
Niet opgenomen in dit staatje zijn de inmiddels 
354 scootmobielplaatsen. De huurders betalen hiervoor geen huur, 
maar wel een bijdrage voor de energiekosten.

Figuur 2.9   huurprijzen

Huur per maand Goedkoop Betaalbaar Duur
Duur >

 WHt Totaal

per 31-12-09 4.395 7.694 472 195 12.756

per 31-12-10 3.898 7.977 548 200 12.623

per 31-12-11 3.390 8.011 592 215 12.208

per 31-12-12 2.830 8.092 744 222 11.888

Waarvan niet DAEB 1 1 1 212 215

Aankoop(a) 45 6 51

Terugkoop koopgarant(b) 1 1

Administratieve correctie 1 1

Verkopen (c) -3 -27 -6 -8 -44

Sloop(d) -80 -1 -81

Verschuiving goedkoop -> betaalbaar(e) -350 350

Verschuiving goedkoop -> duur(f) -2 2

Verschuiving betaalbaar -> goedkoop(g) 10 -10

Verschuiving betaalbaar -> duur(h) -226 226

Verschuiving duur -> duur boven de huurtoeslaggrens(i) -44 44

Per 31-12-13 2.406 8.179 967 264 11.816

Waarvan niet DAEB 1 1 251 253

a) Aankoop: 15 eengezinswoningen Vlaardings Geluk en 36 dekwoningen Van Hogendorpkwartier.
b) Terugkoop koopgarant: één woning aan de Heerdehoeve die weer in de verhuur is genomen.
c) Verkopen: 19 woningen zijn verkocht aan zittende huurders en 25 aan overige natuurlijke personen.
d) Sloop: Van Hogendorplaan Zuidblok en Speenkruidstraat zijn uit de exploitatie gehaald.
e) Verschuiving goedkoop naar betaalbaar: 20 cv-naplaatsingen op verzoek van bewoners, 128 maal door nieuwe huurders die de streefhuur betalen en door de huurverhoging 

per 1 juli van 4% (50), 4,5% en 6,5% (52).
f) Verschuiving goedkoop naar duur: door instroom van nieuwe huurders (1) en woningverbetering (1). 
g) Verschuiving betaalbaar naar goedkoop: door tijdelijke verhuur of lagere servicekosten.
h) Verschuiving betaalbaar naar duur: 2 maal dubbel glas plaatsen, 79 keer door nieuwe huurders die de streefhuur betalen en door de huurverhoging per 1 juli van 4% (74), 

4,5% en 6,5% (71)
i) Verschuiving duur naar duur boven de huurtoeslaggrens: door de huurverhoging per 1 juli van 4,5% en 6,5%.

onrendabele investeringen
Het strategisch voorraadbeleid van Waterweg Wonen bevat 
een groot aantal investeringen. Een deel daarvan is onrendabel. 
Waterweg Wonen kiest ervoor om in bepaalde projecten onrendabel 
te investeren, zodat woningen enerzijds betaalbaar en bereikbaar 
worden gehouden en anderzijds toch aan de kwaliteitseisen van 
Waterweg Wonen voldoen. In 2013 bestonden de onrendabele 
investeringen voor d 6,5 mln. uit afboekingen op voorgenomen 
projecten. d 3,1 mln. afboekingen wegens onrendabele investeringen 
uit eerdere jaren zijn teruggenomen. In het resultaat van 2013 is 
d 3,4 mln. aan onrendabele investeringen verwerkt.

Woningvoorraad

aanpassen van voorraad naar prijsklassen
Op 31 december 2013 had Waterweg Wonen 11.816 woningen in 
eigendom. Het bezit is opgedeeld in de volgende drie prijscategorieën: 
goedkoop, betaalbaar en duur.
Het goedkope bezit heeft een subsidiabele huurprijs tot d 374,44 (2013). 
Dit bedrag komt overeen met de kwaliteitskortingsgrens uit de Wet 
op de Huurtoeslag (WHt). De hoogste aftoppingsgrens uit de WHt 
bedraagt d 574,35 en is de grens tussen de segmenten betaalbaar en 
duur.
Woningen met een huur boven de huurtoeslaggrens behoren tot het 
dure segment en hebben een huurprijs vanaf d 681,02.
De bedragen voor 2012 waren als volgt: 
kwaliteitskortingsgrens d 366,37, hoogste aftoppingsgrens d 561,98 
en de huurtoeslaggrens d 664,66. De grenzen zijn minder gestegen 
dan de meeste huurprijzen, namelijk respectievelijk 2,2%, 2,2% en 
2,46%. Woningen met een huurprijs net onder een grens zijn door een 
huurverhoging van 4%, 4,5% of 6,5% naar een volgende categorie 
doorgeschoven.
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Figuur 2.11   voorraad woningen

Type en kwaliteitsklasse Aantal eind 2013 % eind 2013 Aantal eind 2012 % eind 2012

Minimum eengezinswoningen 103 0,9 103 0,9

Standaard eengezinswoningen 1.622 13,7 1.643 13,8

Nieuwbouw eengezinswoningen 249 2,1 198 1,7

Minimum appartementen 2.835 24,0 2.952 24,8

Standaard appartementen 4.377 37,1 4.408 37,1

Standaard appartementen met sterren 2.155 18,2 2.106 17,7

Nieuwbouwappartementen 14 0,1 14 0,1

Nieuwbouwappartementen met sterren 461 3,9 464 3,9

Totaal 11.816 100,0 11.888 100,0

Figuur 2.12  Kwaliteitsklasse

Kwaliteitsklasse Aantal eind 2013 % eind 2013
Bedrijfsplan 

aantal eind 2013
Bedrijfsplan % 

eind 2013 Aantal eind 2012 % eind 2012

Minimumklasse 2.938 24,9 1.760 15,3 3.055 25,7

Standaardklasse 5.999 50,8 6.723 58,3 6.053 50,9

Standaardklasse met sterren 2.155 18,2 2.348 20,4 2.104 17,7

Nieuwbouwklasse 263 2,2 223 1,9 212 1,8

Nieuwbouwklasse met sterren 461 3,9 470 4,1 464 3,9

Totaal 11.816 100,0 11.524 100,0 11.888 100,0

Kwaliteit van de woningvoorraad
Waterweg Wonen heeft de ambitie om haar voorraad woningen 
aanzienlijk aan te passen: wij streven naar minder kwaliteitsarme en 
goedkope woningen (minimum klasse), meer eengezinswoningen, 
meer woningen voor senioren en voor mensen met een fysieke 
beperking (sterrenwoningen).

Eind 2013 ging het bedrijfsplan 2012 - 2015 uit van 9.584 appartementen 
en 1.940 eengezinswoningen. De werkelijke cijfers waren: 
9.842 appartementen en 1.974 eengezinswoningen. Er zijn door enige 
vertragingen minder appartementen gesloopt dan beoogd was. 

De minimumklasse is groter doordat in 2013 minder woningen zijn 
gesloopt en minder woningen projectmatig een kwaliteitsverbetering 
hebben ondergaan, al dan niet op sterrenniveau. De Eksterlaan 10- en 
13-hoog, de Van Beethovensingel hoog en laag en de Burgemeester 
Van Walsumlaan worden allen naar verwachting in 2014 opgeleverd 
op standaardniveau. De Zwaluwenlaan Even en De Bolder laagbouw 
worden bovendien nog uitgerust op sterrenniveau. Deze woningen 
zullen minimaal rolstoeltoegankelijk en rollatordoorgankelijk zijn.

Figuur 2.13  aantal toegankelijke woningen op basis van sterren (MR)

Aantal woningen
Aantal 
sterren Omschrijving 2013 2012

1 ster Woning zonder trappen 2.459 2.575

2 sterren Rollatortoe- en doorgankelijke 
woning 338 338

3 sterren Rolstoeltoegankelijk en 
rollatordoorgankelijke woning 2.484 2.397

4 sterren Rolstoeltoe- en doorgankelijke 
woning 179 179

Totaal 5.460 5.489

In 2013 zijn de woningen van het complex Bonnweg hoogbouw door 
de renovatie op het niveau van drie sterren gebracht. Het aantal 
sterrenwoningen bedraagt eind 2013 2.663. Met de oplevering van de 
laatste sterrenrenovaties in 2014 komt het totaal aantal op 2.928. In het 
bedrijfsplan was eind 2013 gerekend op 2.818 woningen.

Op verzoek van bewoners zijn individuele woningen aangepast met 
een verhoogd toilet, wandbeugel of douchezitje. Deze voorzieningen 
komen niet meer in aanmerking voor vergoeding door het ROGplus, de 
uitvoeringsorganisatie voor de Wet maatschappelijke ondersteuning 
voor de gemeente Vlaardingen. Andere voorzieningen worden 
gedeeltelijk vergoed. Waterweg Wonen besteedde in 2013 d 67.197 aan 
deze voorzieningen.

Waterweg Wonen steekt al jaren veel energie in het aanpassen 
van haar woningvoorraad aan het toenemend aantal huishoudens 
met fysieke en mentale beperkingen. Op basis van de ramingen van 
de vergrijzing, beperkingen van mensen en extramuralisering is de 
verwachting dat de opgave voor Vlaardingen voor een belangrijk deel 
binnen de bestaande voorraad kan worden opgelost. Ook leiden de 
herstructureringsambities uit het Actieplan Wonen tot een beter bij de 
vraag passende woningvoorraad.

Soms zal het wenselijk en nodig zijn nieuwbouw voor bijzondere 
doelgroepen te realiseren. In het SVB rekenen we tot en met 2030 
vooralsnog met drie nieuwbouwprojecten van elk 50 woningen. 
Deze huisvesting moet betaalbaar zijn en een passende kwaliteit 
bieden met maatwerk huurprijsbeleid. We zetten zo nodig het 
woonruimteverdelingsinstrument in om vraag en aanbod beter te 
matchen, ook vanuit zorgverleningsperspectief: mantelzorgers en 
geclusterd aanbieden van professionele zorg. Domotica en ICT zullen 
in de toekomst een nadrukkelijker rol spelen.

Middeninkomens voorzien van vrije sectorwoningen (MR)

In haar voorraadbeleid gaat Waterweg Wonen uit van een verbrede 
doelgroep met een inkomen tot d 34.678. Eind 2013 is in de Tweede 
Kamer een motie aangenomen om tijdelijk de inkomensgrens op 
te rekken tot d 38.000 (peiljaar 2012). Waterweg Wonen hanteert al 
enkele jaren het beleid om de 10% vrije beleidsruimte voor instroom 
van huishoudens met een inkomen van meer dan d 34.678 maximaal 
te benutten. Daarbij maximeren we in beginsel op een inkomensgrens 
van d 39.000. In 2014 zullen we de huisvesting van middeninkomens 
opnieuw bekijken aan de hand van het nog te formuleren 
kabinetsbeleid.
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Het schip optuigen
Het onderhoud aan een schip en het aanbrengen van de juiste tuigage, zijn onontbeerlijk voor 
een veilige overtocht. Onderhoud van onze woningen, een stevige inbreng van onze huurders en 
een goed doordacht en gedragen leefbaarheidsprogramma bleven in 2013 dan ook belangrijke 
speerpunten voor onze organisatie. Deze inspanningen droegen bij aan de realisatie van schone, 
hele en veilige buurten waar het fijn wonen is. 



Ambitie 3

wij sTaan voor 
Goed Beheer

Goed beheer (MR) van onze woningen en wijken is van levensbelang om schone, hele 

en veilige wijken, buurten en woningen te realiseren waar mensen – ook op 

langere termijn – graag wonen. Om goed te kunnen meten of we op de goede 

weg zijn, geven wij in overleg met de gemeente en andere partners de Sociale 

Index verder vorm, helpen wij de databases te vullen met gegevens en bepalen we 

samen de gewenste scores op de Sociale Index. We investeren in de buurten 

samen met de gemeente, zorg en welzijnsinstellingen, scholen en allerlei andere 

maatschappelijke partners. Concreet hebben we de werkwijze van het succesvolle 

project ‘Thuis in uw Wijk’ uitgerold over andere wijken en buurten.



Activiteit Score Realisatie

Bij de jaarlijkse buurtschouw moeten onze complexen als 
‘schoon, heel en veilig’ worden ervaren.

+ In 2013 zijn in totaal 15 buurtschouwen georganiseerd. De 
commissies beoordelen ons bezit met een gemiddelde van 
7,1 overwegend positief. De voornaamste klachten gaan 
over schoonmaak en beplanting.

Samen met de gemeente en andere relevante partijen be
palen hoe om te gaan met de Sociale Index, wat wij daaraan 
kunnen bijdragen en welke normen we willen realiseren in 
de verschillende buurten van Vlaardingen.

+

x

De Sociale Index is als input gebruikt voor de leefbaarheids
plannen.
In samenspraak met de gemeente is besloten om niet meer 
over te gaan tot het stellen van normen.

Bij alle complexen waar het risico op sociaaleconomische 
kwetsbaarheid groot is, gaan wij samen met onze partners 
instromers individueel helpen om eventuele problemen aan 
te pakken om daarmee de kwetsbaarheid van het complex 
te verminderen

+ Eind 2013 is de werkwijze Thuis in uw Wijk in alle kwetsbare 
complexen ingevoerd.

Bij eigen enquêtes over de tevredenheid van klanten over de 
verschillende vormen van onderhoud willen wij dat minimaal 
90% van de bewoners tevreden is over het gedrag van onze 
medewerkers.

-
+

Planmatig onderhoud 85%
Reparatieverzoeken 90%

De respons op eigen enquêtes omtrent de tevredenheid van 
klanten over het reparatieonderhoud moet met 20% worden 
verhoogd ten opzichte van 2011.

- Het aantal ingevulde enquêtes is ten opzichte van 2011 met 
14% verlaagd. Om het gewenste niveau te krijgen zullen 
in 2014 meer huurders worden benaderd.

Het aandeel formele klachten over ons beheer waarbij de 
huurder door de geschillencommissie in het gelijk wordt 
gesteld, is maximaal 20%.

- Slechts vier formele klachten zijn door de geschillencommis
sie behandeld, waarvan er twee gegrond zijn verklaard: 50%.

Schoon, heel en veilig

Buurtschouw (MR)

In 2013 zijn door Waterweg Wonen in diverse buurten in totaal 
15 buurtschouwen georganiseerd (in 2012: 9). Samen met bewoners 
of afgevaardigden van bewonerscommissies, de gemeente en de 
politie inspecteren wij de buurt. Vervolgens gaat een ieder aan de 
slag met die zaken waarvoor hij verantwoordelijk is. De voornaamste 
klachten hebben betrekking op de kwaliteit van de schoonmaak en de 
beplanting in tuinen van huurders. Er volgt altijd terugkoppeling naar 
de bewonerscommissies over de schouwresultaten. Deze commissies 
beoordeelden de buurten die geschouwd werden met een gemiddelde 
van 7,1 overwegend positief. Niet in alle wijken was behoefte aan een 
buurtschouw.

sociale index (MR)

Sinds 2012 beschikt Vlaardingen over de Sociale Index. Daarmee 
wordt op wijkniveau gemeten op de onderwerpen sociale stijging, 
participatie, sociale cohesie en leefomgeving. De Sociale Index 
toont op inzichtelijke wijze de onderlinge verschillen tussen de 
zes Vlaardingse wijken. Op basis van (onder andere) de Sociale 
Index zijn prioriteiten in de leefbaarheidsplannen benoemd voor de 
verschillende wijken. Het voornemen om samen met de gemeente 
en andere partijen normen of gewenste niveaus op te stellen voor de 
verschillende wijken, is niet uitgevoerd.

veilige en schone woonomgeving (MR)

Schoonmaakwerkzaamheden (MR)

Waterweg Wonen wil door middel van een intensieve samenwerking 
met de schoonmaakbedrijven zowel de technische kwaliteit als de 
belevingskwaliteit op optimaal niveau brengen. Dit met als doel een 
hogere klanttevredenheid te realiseren.
In 2013 zijn alle schoonmaakprogramma’s geactualiseerd en ruim 
driekwart van de schoonmaakcontracten is opnieuw aanbesteed. In 
2014 worden de overige contracten aanbesteed. In de gedachte van 
ketensamenwerking wordt van de schoonmaakbedrijven verwacht dat 
ze zelf een belangrijke rol spelen in de controle van het uitgevoerde 
werk en delen Waterweg Wonen en de schoonmaakbedrijven 

intensiever informatie. Extra aandacht zal daarbij ook uitgaan naar 
het meten van de tevredenheid van de bewoners van portiekfl ats. De 
eerste resultaten daarvan zijn naar verwachting in 2014 zichtbaar.

+  Gerealiseerd      +/-  Deels gerealiseerd      -  Niet gerealiseerd      x  Vervallen
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Overlast (MR)

In 2013 zijn 251 meldingen van overlast gedaan en net als in 
voorgaande jaren heeft het merendeel van de overlastklachten 
betrekking op geluidsoverlast. De gemeente Vlaardingen biedt geen 
buurtbemiddeling.

In 2014 zal Waterweg Wonen meer nadruk leggen op de eigen 
verantwoordelijkheid van bewoners. Voordat wij een kwestie in 
behandeling nemen stellen wij de volgende vragen:
• Wat heeft ú al gedaan om tot een oplossing van het probleem te 

komen?
• Wat was de reactie van de overlastveroorzaker toen u hem 

aansprak?
• Waarom kunt u de problemen niet onderling oplossen?

Wanneer een huurder niet eerst zelf heeft geprobeerd te werken 
aan een oplossing voor overlast, zal Waterweg Wonen geen actie 
ondernemen. Uitgezonderd zijn die gevallen waarin in redelijkheid 
niet van een bewoner verwacht kan worden dat deze zelf stappen 
onderneemt. Van huurders wordt verwacht dat zij een overlastlogboek 
bijhouden om bewijs te verzamelen. Bij de aanpak van overlast zullen 
wij ons richten op het aanpakken van ernstige en complexe zaken die 
veel impact hebben op het woongenot van omwonenden. We werken 
daarin samen met onder meer de politie en het lokaal zorgnetwerk.

Figuur 3.1  aantal klachten

Klachten verdeeld naar type 2013 2012

Geluidsoverlast 148 156

Stank/rommel/vernieling 51 57

Agressie/bedreiging 15 21

Psychiatrie 3 7

Onrechtmatige bewoning 3 2

Hanggroepen 0 8

Verslavingsproblematiek/drugs 4 9

Overig 27 36

Totaal 251 296

Woonfraude (MR)

Huurwoningen in de sociale sector zijn bedoeld om mensen met 
een laag inkomen of in een kwetsbare positie op de woningmarkt te 
huisvesten. Er wordt het gehele jaar door scherp gelet op signalen uit 
de wijken over mensen die misbruik maken van onze huurwoningen. 
Onder misbruik verstaan wij onderhuur of het gebruik van de woning 
voor oneigenlijke zaken, zoals een hennepkwekerij.
In verband met onderhuur is in 2013 één huurovereenkomst opgezegd 
door Waterweg Wonen. Op dringend advies van Waterweg Wonen 
is een andere huurovereenkomst opgezegd door de huurders. Voor 
één woning loopt nog een gerechtelijke procedure tot beëindiging. 
Tenslotte zijn drie zaken nog in onderzoek.
In 2013 zijn dertien meldingen binnengekomen van een vermoeden 
van een hennepkwekerij, waarvan acht keer een melding uit de 

Westwijk. Waterweg Wonen werkt bij de opsporing nauw samen met 
politie en gemeente, conform het ‘Hennepconvenant’. In tien situaties 
is daadwerkelijk een hennepkwekerij aangetroffen (2012: 4 ). In drie 
gevallen is de huur opgezegd door de huurder en in vier gevallen is 
een gerechtelijke procedure gestart. De overige drie gevallen zijn nog 
in onderzoek.

Betalingsgedrag
De totale huurachterstand van de groep zittende bewoners bedroeg 
aan het eind van het verslagjaar 1,14% van de brutohuuropbrengst 
(d 775.000). In 2012 was dit 1,08% (d 719.000). Het bedrag dat uitgezet is 
bij de deurwaarder bedraagt d 1.654.800. In 2012 was dit vrijwel gelijk 
met d 1.623.300.

Ontruimingen (MR)

Figuur 3.2  aangezegde ontruimingen

2013 % in 2013 2012 % in 2012

Ontruimd 81 42% 74 46%

Betalingsregeling 22 12% 19 12%

Alles betaald 45 24% 34 21%

Ontruimingspreventie 35 18% 22 13%

Overig 7 4% 13 8%

Totaal 190 100% 162 100%

Het aantal ontruimingen ligt in 2013 met 81 enigszins hoger dan in 
2011 en 2012 toen respectievelijk 79 en 74 woningen werden ontruimd. 
Het aantal ontruimingen in verband met huurachterstand steeg van 
71 in 2012 naar 72 in 2013 (1,4%). De landelijke stijging bedroeg 8%. 
De categorie ‘overige problematiek’ nam wel fors toe. Ook het aantal 
aanzeggingen tot ontruiming steeg met 27% zeer aanzienlijk. Door de 
samenwerking met de gemeente in het Project Ontruimingspreventie 
en goede inspanningen van Waterweg Wonen heeft dit niet geleid 
tot een vergelijkbare toename van ontruimingen. Het Project 
Ontruimingspreventie biedt bewoners de mogelijkheid hun ontruiming 
te voorkomen door te werken aan hun fi nanciële situatie. Eind 2013 is 
het lopende convenant met de gemeente met één jaar verlengd.
Het gemiddeld aantal ontruimingen in de periode 2003 - 2013 
bedroeg 78,5. De hoogste aantallen deden zich voor in de jaren 2004, 
2005 en 2006 met respectievelijk 99, 104 en 90 ontruimingen. Met de 
introductie in 2007 van het Laatste Kansbeleid (voorganger van het 
Project Ontruimingspreventie) daalde het aantal ontruimingen.

Kwetsbare complexen/ Thuis in uw Wijk
Bij alle complexen waar het risico op sociaaleconomische 
kwetsbaarheid aanwezig is, helpen wij samen met onze partners 
individuele instromers om eventuele problemen ‘achter de voordeur’ 
aan te pakken en daarmee de kwetsbaarheid van het complex te 
verminderen. Het project Thuis in uw Wijk moet zorgen voor positieve 
effecten op het gebied van plezierig wonen, kennen en gekend 
worden, inburgering en (fi nanciële) zelfredzaamheid.
Waterweg Wonen heeft alle bewonerscommissies geïnformeerd 
over de aanpak van Thuis in uw Wijk en is vervolgens gestart met de 
uitbreiding van het project naar alle kwetsbare complexen. Dit komt 
neer op ruim 4.200 woningen in Vlaardingen. De aanpak van drie 
‘Thuis in uw Wijk’-complexen in de Babberspolder blijft tot eind 2014 
gefi nancierd met de 40+-wijkensubsidie 
van de overheid. Daarnaast is door 
Waterweg Wonen voor 2014 ondanks 
‘Scherp aan de wind’ een extra 
bedrag van d 85.000 voor het project 
vrijgemaakt. Het project loopt door tot 
eind 2016. 

Thuis in
  uwWijk
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De meest in het oog springende resultaten in 2013 zijn:
• In de Babberspolder kreeg 28% (2012: 12%) van de kandidaten een 

pluscontract(4) en in de Westwijk 27% (2012: 29%).
• Van de kandidaten met een pluscontract is een klein deel 

doorverwezen voor budgettering (5) en naar de Zichtbare 
Schakel/ maatschappelijk werk (1). De voortzetting van bestaande 
begeleiding door (hulp)instanties werd ook genoteerd in het 
pluscontract.

• 18 keer werd een negatief verhuisadvies opgenomen in een 
pluscontract, onder andere vanwege een te jonge leeftijd voor 
Huurtoeslag, een te laag inkomen of nog af te lossen schulden.

• 7% van alle huurders van de complexen in de Babberspolder 
heeft een huurachterstand en 3% (2012: 4%) is aangemeld bij de 
deurwaarder. In de Westwijk heeft 16% een huurachterstand en 
is 5% (2012: 8%) aangemeld bij de deurwaarder. Dit is een lichte 
daling ten opzichte van 2012.

• Bij de intake wordt de nieuwe huurder geadviseerd om kennis te 
maken met de buren. Na drie maanden wordt zo nodig onder leiding 
van Waterweg Wonen een kennismakingsgesprek georganiseerd. 
Dit vond 23 maal plaats in de Babberspolder en 29 maal in de 
Westwijk.

Leefbaarheidsprogramma 2013 (MR)

De speerpunten van het leefbaarheidsplan 2013 waren ‘schoon, 
heel en veilig’. De leefbaarheidsactiviteiten hebben wij als volgt 
onderverdeeld:

Figuur 3.3  Leefbaarheidsuitgaven

Uitdaging Aantal activiteiten 2013 Uitgaven 2013

Planning Realisatie
Begroot 

(e)
Realisatie 

(e)

1. Prettige wijk met 
goede woningen 19 10 47.000 €    26.618

2. Inzetten op kwets-
bare wijken in de 
stad 9 8 58.700 59.380

3. Inzetten op 
kwetsbare groepen 11 9 96.300 83.280

4. Bijdrage aan 
integratie en 
participatie 46 35 148.500 88.256

Leefbaarheid algemeen 6 6 10.000 1.217

Leefbaarheid 
onderhoud 43.500 32.291

Totaal 2013 91 68 404.000 291.042 

De leefbaarheidsuitgaven blijven meer dan d 110.000 achter bij de 
begroting. De belangrijkste reden voor de lagere uitgaven is het 
achterblijven van aanvragen voor bewonersinitiatieven. Hoewel voor 
elk gebied budget is gereserveerd, komen er weinig verzoeken binnen 
via bewoners. Dit komt ook omdat de afgelopen jaren is geïnvesteerd 
in faciliteiten en attributen die voor iedere activiteit beschikbaar 
zijn. Daarnaast worden er minder grote activiteiten georganiseerd 
en worden meer activiteiten ondernomen in samenwerking met 
de gemeente. Ook is minder gebruik gemaakt van het budget voor 
de buurtschouwen. De activiteiten op initiatief van Waterweg 
Wonen zijn wel grotendeels uitgevoerd. In het oog springende 
leefbaarheidsactiviteiten in 2013 waren:

Inzet Ipse (uitdagingen 1 en 4)
Ipse is specialist in (levenslange) zorg en begeleiding aan personen 
met een verstandelijke of meervoudige beperking. Ipse wil deze 
mensen helpen bij het verwerven van een zo goed mogelijke plaats 

in de samenleving. In zowel de Westwijk als in de Babberspolder zijn 
cliënten van Ipse actief om de wijk ‘schoon, heel en veilig’ te houden. 
Dit tot grote tevredenheid van de bewoners van die wijken.

Quickscan Floris de Vijfdelaan (uitdaging 2)
Het bureau Mijn Wijk In Balans heeft een quickscan uitgevoerd op de 
Floris de Vijfdelaan in de Westwijk. Uit deze scan kwam naar voren 
dat er nauwelijks onderling contact blijkt te zijn tussen bewoners. 
Een aantal aandachtgezinnen is in kaart gebracht en gekeken is 
naar de zichtbaarheid van de wijkmeester en de uitstraling van het 
complex. Een groep allochtone vrouwen heeft klachten naar voren 
gebracht, waarvan de meesten zijn verholpen. Zo is de duivenoverlast 
aangepakt, heeft de flat een cosmetische opknapbeurt gekregen en 
loopt de wijkmeester minstens twee keer per week door het complex 
en spreekt bewoners aan op ongewenst gedrag.

Sinterklaas in samenwerking met jongeren (uitdaging 3)
Voor de organisatie van het sinterklaasfeest in de Hoofdstedenbuurt 
is naast zo’n vijfentwintig bewoners ook een groep jongeren ingezet. 
Jongerenwerk en jongeren hebben hierbij met elkaar het programma 
afgestemd. Acht middelbare scholieren hielpen in het kader van 
hun maatschappelijke werkstage met het op- en afbouwen van de 
festiviteiten. Zes (hang)jongeren zorgden voor het entertainment in 
de vorm van presentatie, muziek en dans. De sinterklaasviering werd 
bezocht door maar liefst 85 kinderen en 25 ouders.
De bewoners hebben aangegeven dat de samenwerking met deze 
groep jongeren een positief effect heeft gehad op de leefbaarheid in 
de flats. Vrijwilligers spreken de kinderen en jongeren nu makkelijker 
aan op ongewenst gedrag en ervaren meer onderling begrip.

Vooruitblik 2014
In 2014 ligt het accent op schoon, heel en veilig met als onderdeel van 
‘Scherp aan de wind’ extra nadruk op kwetsbare buurten of straten. 
Voor komend jaar zijn de plannen:
• Kinderen door middel van een afvalproject een actieve rol laten 

spelen in het opruimen van afval en het schoonhouden van de 
eigen wijk. Dit bewustwordingstraject sluit bovendien goed aan bij 
de ambitie van Waterweg Wonen op het gebied van duurzaamheid. 
Het project wordt in 2014 uitgevoerd in de wijken Holy Noord, 
Zuidoost en Centrum VOP.

• In de Indische Buurt houden we een onderzoek naar de 
tevredenheid van bewoners over het wonen in portiekflats.

Kunst (MR)

Het kunstbudget van d 70.000 op jaarbasis wordt ingezet voor de 
verfraaiing van gebouwen en buurten. Dit krijgt veelal gestalte bij 
renovaties en nieuwbouw. Bewoners worden daarbij nauw betrokken.

VIA20
Op 10 november werd het kunstwerk ‘VIA20’ van Ineke Hagen en 
Erik van Straten onthuld. Het kunstwerk bestaat uit 42 lichtgevende 
portretten van bewoners uit Ambacht, Babberspolder en Holy, die 
aangebracht zijn onder het viaduct dat de genoemde wijken met elkaar 
verbindt. Daarmee heeft de onderdoorgang van de A20 een identiteit 

(4) In een pluscontract staat precies omschreven aan welke regels de 
bewoners zich dienen te houden, zoals wanneer bewoners zich 
dienen aan te melden bij zorginstanties of hulpverlening.
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Vandaag komt de wind over land/ vandaag komt de wind van zee
De bewoners selecteerden uit drie schetsontwerpen voor kunst aan 
de Zwaluwenlaan Even het schetsontwerp ‘Vandaag komt de wind…’ 
van de Vlaardingse kunstenaar Dike Hof. Met dit schetsontwerp 
worden het complex en de locatie gepresenteerd als een Vlaardings 
visitekaartje met een zichtbaar kunstwerk op het dak. Door de wind 
aangestuurd zal de tekst op het dak wisselen: ‘…vandaag komt de 
wind over land…of…vandaag komt de wind van zee…’

onderhoud

Figuur 3.4  onderhoudsuitgaven
Bedragen in c

Onderhoud (geen activering)
Begroot 

2013
Realisatie 

2013 Verschil

Planmatig onderhoud begroting 
2013 4.619.000   

Overloop 2012 - 2013 5.904.000   

Uitvoering 2013 10.523.000 9.710.152 812.848
    

Bijkomende kosten    

- advieskosten 207.000 345.318 -138.318

- ongeriefsvergoeding 51.000 41.436 9.564

Subtotaal 258.000 386.754 -128.754
    

Totaal planmatig onderhoud 10.781.000 10.096.906 684.094
    

Correctief onderhoud    

- reparatieonderhoud 3.000.000 2.159.736 840.264

- mutatieonderhoud 3.500.000 3.748.620 -248.620

Totaal correctief onderhoud 6.500.000 5.908.356 591.644
    

Contracten en overig onderhoud 2.123.000 2.212.115 -89.115

    

Af: onderhoudslasten 
werkapparaat -622.000 -462.847 -159.153

    

Totaal onderhoud 18.782.000 17.754.530 1.027.470

Planmatig onderhoud
De uitvoering planmatig onderhoud van d 9,7 mln. bestaat voor 
d 7,9 mln. uit uitgevoerde planmatige werken en d 1,8 mln. aan 
individuele plaatsingen van keukens, badkamers, toiletten en cv-ketels. 
Voorheen zijn deze onder correctief onderhoud verantwoord. De 
grootste posten binnen de d 7,9 mln. betreffen cv-vervangingen voor 
d 1,2 mln., planmatig vervangen van keuken, badkamer en toiletten 
d 1,0 mln. en werkzaamheden aan de schil van gebouwen, zoals 
dakwerk en schilderwerk: d 3,4 mln. Als onderdeel van ‘Scherp aan 
de wind’ voeren wij met ingang van 2014 het plaatsen van keukens, 
badkamers en toiletten meer vraaggestuurd en op basis van 
ketensamenwerking uit (zie hoofdstuk Focus op risicomanagement).

Onthulling kunstwerk ‘VIA20’

gekregen en deze is dankzij de verlichte portretten veiliger gemaakt. 
Dit kunstwerk is mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat, de Stadsregio 
Rotterdam, de gemeente Vlaardingen en Waterweg Wonen.
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Correctief onderhoud
Reparatieonderhoud
De uitgaven van het reparatieonderhoud lagen met d 2,2 mln. 
ruim binnen het budget van d 3 mln. Wanneer we kijken naar de 
onderverdeling per wijk loopt de relatie tussen het uitgevoerde 
onderhoud aan verhuureenheden en de aanwezige verhuureenheden 
per wijk gelijk op. Hetzelfde geldt voor de kostencategorieën per wijk. 
De wijken VOP en Holy-Zuid vormen hierop een uitzondering.

Figuur 3.5  reparatieonderhoud
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Negatief 5 6 1 3 5 3 2 

d 0 431 399 20 95 298 349 369 

d 1 - d 200 617 788 72 96 539 714 606 

d 200 - d 2.500 511 613 18 96 376 427 359 

d 2.500 - d 12.000 21 21 1 5 7 8 6 

Aantal reparaties 1.585 1.827 112 295 1.225 1.501 1.342 

Aantal vhe’s 2.148 2.667 199 427 1.796 2.514 1.904 

Gemiddeld aantal 
reparaties per vhe 0,74 0,69 0,56 0,69 0,68 0,60 0,70 

Mutatieonderhoud
Voor het mutatieonderhoud gaven wij d 3,7 mln. uit. Dit is bijna 
d 250.000 boven het begrote bedrag. Wanneer we de uitgaven over 
de wijken verdelen dan valt op dat de Westwijk in alle categorieën 
bovenaan staat. Aangezien nog relatief weinig geïnvesteerd is in de 
Westwijk, is het niet verwonderlijk dat de hogere uitgaven in deze wijk 
worden gedaan.

Figuur 3.6  Mutatieonderhoud
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d 1 - d 200 14% 30% 2% 2% 12% 20% 20%

d 200 - d 2.500 18% 27% 3% 4% 14% 18% 16%

d 2.500 - d 12.000 16% 45% 2% 4% 11% 14% 8%

> d 12.000 24% 35% 0% 15% 14% 10% 2%

Aandeel per wijk 18% 40% 2% 6% 12% 14% 8%

Aandeel mutaties 
per wijk  14% 26% 3% 2% 22% 21% 12%

APK
Vanuit het oogpunt van veiligheid hebben wij een algemeen periodieke 
keuring (APK) voor onze woningen geïntroduceerd. Bij 98 huurders 
hebben wij als pilot zo’n keuring uitgevoerd.

Belangrijkste conclusies met betrekking tot de pilot:
• De gemaakte kosten bedragen gemiddeld ongeveer d 500 per 

woning. Het betreft met name werkzaamheden aan de binnenkant 
van de woning die niet zijn omschreven in de standaardkwaliteit, 
maar die wel voor rekening van de verhuurder komen.

• De APK is een aanvulling op het vraaggestuurd onderhoud: 
als bewoners zelf geen contact met ons opnemen voor 
onderhoudszaken, houden wij op deze wijze toch zicht op de staat 
van de woning.

• De APK is een contactmoment met trouwe huurders, van wie wij 
een positieve waardering ontvangen.

Figuur 3.7  contract- en overig onderhoud
Bedragen in c

Begroting 2013 Realisatie 2013

Contractonderhoud 1.259.000 1.229.205

Beheerkosten VvE 824.000 876.818

Resultaat ontstoppingsfonds, 
glasverzekering en 
onderhoudsabonnement 10.000 49.417

Kosten ROG en ZAV 10.000 51.453

Overig 20.000 5.222

Totaal contract- en overig onderhoud 2.123.000 2.212.115

Kleine aanpassingen, zoals verhoogde toiletpotten en steunbeugels, 
worden niet meer door het ROG vergoed. Waterweg Wonen brengt 
deze kosteloos aan. Kosten ZAV (Zelf Aangebrachte Voorzieningen) 
zijn vergoedingen voor de vertrekkende huurders vanwege 
aangebrachte voorzieningen.

Tevredenheid over renovaties en onderhoud
Renovaties
In 2013 heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar 
15 opgeleverde renovatieprojecten in de periode 2010–2013 op de 
onderdelen bewonerstevredenheid/ kwaliteit, financiën en tijdigheid. 
Het algemene oordeel is overwegend positief te noemen. Zo was 
in die periode gemiddeld 75% van de bewoners (zeer) tevreden 
over de kwaliteit van het werk, de informatie, de medewerkers 
en de aannemer, terwijl gemiddeld nog geen 10% aangaf (zeer) 
ontevreden te zijn. Het oordeel vanuit klantenpanels sloot daarop 
aan met een gemiddelde klantwaardering van 7,7. Het totaal 
van de opgeleverde renovatieprojecten van de afgelopen jaren 
bleef met 5% onderschrijding ruim binnen de begroting. Van de 
15 renovatieprojecten zijn er zes later opgeleverd dan gepland. De 
oorzaken waren wisselend van aard. De vertraging bedroeg voor 
nagenoeg alle projecten niet meer dan zes maanden.

De bewonerscommissie Tramonta was bijzonder tevreden over 
de werkzaamheden aan de binnenzijde van de woning. Zij gaven 
daarvoor na renovatie het rapportcijfer 8. De bewonersvereniging 
Zwaluwenlaan Even daarentegen gaf aan dat ze erg ontevreden 
is over de staat van de woningen. Binnen krijgt rapportcijfer 5 en 
buiten slechts een 4. Met name over de vertraging bij het aanpakken 
van de schil van de woning heerste veel onvrede. 

In 2013 is een eerste meting gedaan naar de tevredenheid van onze 
klanten over de onderhoudsstaat van hun huurwoning in het tweede 
en vierde jaar nadat zij deze hebben betrokken. Daaruit komt naar 
voren dat circa 90% van de klanten tevreden is over het uitgevoerde 
onderhoud en over de staat van de woning.

Planmatig onderhoud
In 2013 is gemeten in hoeverre de klant tevreden is over het onderhoud 
aan de woning. Wij streven daarbij naar een klanttevredenheid over 
het planmatig onderhoud van 90%. Hiernaast een weergave van de 
belangrijkste uitkomsten van de verschillende enquêtes.
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Figuur 3.8  Klantvriendelijkheid bij planmatig onderhoudsproject
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Aantal woningen 277 611 111 109

Respons 23% 18% 24% 27%

    
% van de respondenten dat aangeeft tevreden tot zeer tevreden te zijn

Totaal 85% 85% 79% 92%

Kwaliteit van het werk 84% 83% 76% 93%

Informatie 86% 83% 85% 90%

Medewerkers 87% 86% 80% 94%

Aannemer 84% 87% 73% 92%

De bewoners zijn overwegend tevreden over het planmatig onderhoud. 
Bij de Van Wesembekestraat heerste onvrede onder de bewoners 
over de afwerking van de (buiten)deur. Ook was men ontevreden over 
het onderdeel ‘nakomen van afspraken door de medewerkers van 
Waterweg Wonen en de aannemer’, omdat niet alle werkzaamheden 
(direct) werden afgemaakt. Enkele bewoners klaagden dat zij daardoor 
extra verlof moesten opnemen.

Reparatie onderhoud

Figuur 3.9  Klanttevredenheid reparatieverzoeken (ontvangst)

(tevreden tot zeer tevreden)

Totaal

2013 2012

Aantal enquêtes 656 963

Klantvriendelijkheid van de medewerker die het 
reparatieverzoek aannam 92% 93%

Deskundigheid van de medewerker die het 
reparatieverzoek aannam 88% 91%

Bereikbaarheid van de corporatie met betrekking tot het 
melden van reparaties 93% 94%

Totaal 91% 93%

Bron: interne online/ schriftelijke enquête

Figuur 3.10  Klanttevredenheid reparatieverzoeken (uitvoering)

(tevreden tot zeer tevreden)

Totaal

2013 2012

Aantal enquêtes 656 963

Klantvriendelijkheid van de medewerker die de 
reparatie heeft uitgevoerd 92% 92%

De wijze waarop de reparatie is uitgevoerd 86% 86%

Afspraak voor het uitvoeren van de reparatie 
nagekomen 93% 94%

Totaal 90% 91%

Bron: interne online/ schriftelijke enquête

Over het hele jaar beschouwd heeft het Woonpunt een prima resultaat 
behaald. Uitzondering vormt het vierde kwartaal, waarin de cijfers 
onder de norm zakten. Het jaargemiddelde van 2013 ligt iets lager 
dan 2012, maar voldoet nog wel aan de norm (90%). Aandachtspunt is 
de deskundigheid, bijvoorbeeld omdat reparatieopdrachten verkeerd 
waren aangemaakt.

Actiepunten zijn:
• Duidelijk aan de klant melden welke reparaties zonder afspraak 

uitgevoerd worden, bijvoorbeeld dakreparaties.
• Cv-monteurs aanspreken als er regelmatig meerdere afspraken 

voor een reparatie nodig zijn.

Doordat minder huurders zijn aangeschreven waarbij een reparatie is 
uitgevoerd, is het aantal enquêtes afgenomen. Ten opzichte van 2011 
bedraagt de daling 14%. Om het gewenste niveau te krijgen zullen in 
2014 meer huurders worden benaderd. 

Geschillencommissie

Waterweg Wonen beschikt conform het Reglement Geschillen-
commissie over een onafhankelijke geschillencommissie. Deze is 
samengesteld uit drie leden: één lid vertegenwoordigt de huurders, 
één lid Waterweg Wonen en de voorzitter is onafhankelijk. In 2013 is 
de geschillencommissie vijf keer (2012: acht) bijeen geweest.

Totaal zijn in 2013 16 geschillen ingediend. Dit 
is ongeveer gelijk aan 2012 (17) en 2011 (16). 
Van de 16 ingediende geschillen werden er vijf 
niet ontvankelijk bevonden, omdat in deze 
gevallen niet in eerste instantie een 
schriftelijke klacht was ingediend bij 
Waterweg Wonen. Dit is voor de 
geschillencommissie een voorwaarde om een 
geschil in behandeling te nemen. Deze 
geschillen zijn vervolgens alsnog als klacht 
ingediend en opgelost door onze organisatie. 
Vijf geschillen zijn ten onrechte bij Waterweg 

Wonen aangemeld (verkeerde instantie). Twee geschillen zijn ongegrond 
verklaard, twee gegrond en twee lopen door naar 2014.
De norm voor het aandeel formele klachten over ons beheer waarbij 
de geschillencommissie de huurder in het gelijk stelt, is maximaal 20%. 
Vier geschillen zijn in behandeling genomen, waarvan twee gegrond 
werden verklaard (50%). Daarmee voldoen wij niet aan de norm. Echter, 
het aantal gegrond verklaarde klachten is vanaf 2011 constant gebleven. 
In 2011 werden 16 geschillen in behandeling genomen en werden twee 
geschillen gegrond verklaard (12,5%). De cijfers voor 2012 waren: zes 
behandelde geschillen, waarvan twee gegrond (33%).
In 2013 zijn alle adviezen van de geschillencommissie overgenomen 
door de directeur-bestuurder. De behandelde geschillen gingen over 
het schriftelijk vermelden van de ingangsdatum van de bedenktijd 
bij het bestellen van een nieuwe keuken bij onze Woonwinkel 
(gegrond), controle op het uitvoeren van liftonderhoud (gegrond), het 
binnenschilderwerk in geval van kleine scheuren (ongegrond) en over 
de schoonmaak van een trappenhuis (ongegrond).

Huurbezwaarschriften

Dit jaar heeft Waterweg Wonen voor het eerst een 
inkomensafhankelijke huurverhoging uitgevoerd. In 2013 telde het 
verzamelinkomen uit 2011 van alle bewoners die op 1 juli 2013 op het 
woonadres stonden ingeschreven. Het inkomen van kinderen onder 
de 23 jaar telt niet mee. De Belastingdienst leverde van 94% van de 
huishoudens de inkomenscategorieën en het aantal bewoners aan.

Voor huurders met een inkomensval en voor chronisch zieken en 
gehandicapten wordt de extra huurverhoging niet doorberekend. 
Deze landelijke regelingen waren op het laatste moment in de wet- 
en regelgeving ondergebracht. In de praktijk waren deze regelingen 
niet eenvoudig uit te voeren. Waterweg Wonen volgde in deze zoveel 
mogelijk de lijn van Aedes. Een bezwaarprocedure kon worden 
ingesteld tegen een huurverhoging (4,5% of 6,5%) wanneer:
• de huurder kon aantonen dat de Belastingdienst een onjuist 

inkomen had gehanteerd;
• het aantal ingeschreven personen onjuist was (al dan niet in 

combinatie met het inkomen);
• het verzamelinkomen van het huishouden in 2012 lager lag.
In deze gevallen werd de huurverhoging naar beneden bijgesteld.

Het aantal bezwaren tegen de huurverhoging steeg dit jaar aanzienlijk: 
Waterweg Wonen ontving 205 bezwaarschriften. In 2012 kwamen 
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zeven bezwaren binnen, waarvan drie zijn ingetrokken wegens 
misverstanden. Volgens een artikel in de Volkskrant zou 8% van 
de huurders met een extra huurverhoging (4,5% of 6,5%) bezwaar 
hebben aangetekend. Dit na een steekproef onder 60 (middel)grote 
corporaties die gezamenlijk een kwart van de sociale huurwoningen 
van Nederland beheren. Bij Waterweg Wonen heeft 6,5% van deze 
groep bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging (185 huurders). 
Daarnaast zijn er 20 bezwaarschriften ingediend in de groep met 
4% huurverhoging.

Figuur 3.11  Bezwaarschriften

Grond bezwaar 2013 2012

Bezwaar tegen huurverhoging <= 4% 20 3

Chronisch ziek 8

Fout Belastingdienst (inkomen/aantal 
huurders) 45

Fout Waterweg Wonen 2 3

Inkomensdaling 2012 90

Inkomensdaling 2013 23

Onderhoudsklachten etc. (geen grond voor 
bezwaar huurverhoging) 17

1 (collectief
bestaande uit 47)

Eindtotaal 205 7

In 74 gevallen is de huur naar beneden bijgesteld. Uiteindelijk zijn 
23 bezwaren tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging op verzoek 
van de huurders doorgestuurd naar de Huurcommissie. Voor de 
uitspraak hebben zeven huurders hun bezwaar ingetrokken. Waterweg 
Wonen is in de resterende 16 gevallen in het gelijk gesteld.

In 2013 zijn twee andere zaken door huurders bij de Huurcommissie 
aangebracht. Eén nog lopende zaak betreft de kosten van een 
complexbeheerder in samenhang met een serviceabonnement. In de 
tweede zaak, over stookkosten tijdens een renovatie (een tijdelijke 
situatie), werd de huurder in het gelijk gesteld.

Verhuur

Afgesloten huurcontracten
Waterweg Wonen sloot in 2013 voor 855 woningen nieuwe 
huurcontracten af met particulieren (2012: 897). Dit is een afname van 
een kleine 5% vergeleken met 2012, toen meer nieuwbouwwoningen 
in Babberspolder-Oost werden opgeleverd. In 2013 zijn in de 
Babberspolder-Oost 15 eengezinswoningen van Vlaardings Geluk en 
36 dekwoningen voor de eerste maal verhuurd. In 2013 zijn 24 vrije 
sectorwoningen verhuurd (2012: 90).

Figuur 3.12  huurcontracten per huurgrens (e-tabel)

De gekleurde vakken verwijzen naar de verhouding inkomen/ huurprijs, zie 
verderop in dit hoofdstuk.

Huurgrenzen

Totalen
=< kwaliteits-
kortingsgrens

> kwaliteits-
kortingsgrens

=< laagste
aftoppingsgrens

> laagste 
aftoppingsgrens

1. Eenpersoonshuishoudens

 Jonger dan 65 jaar, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht*) 70 237 29 336

 Jonger dan 65 jaar, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht 21 86 22 129

 65 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht 1 33 9 43

 65 jaar of ouder, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht 10 1 11

Totaal eenpersoonshuishoudens 92 366 61 519

2. Tweepersoonshuishoudens

 Jonger dan 65 jaar, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht 6 79 38 123

 Jonger dan 65 jaar, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht 1 16 26 43

 65 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht 1 12 1 14

 65 jaar of ouder, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht 5 2 7

Totaal tweepersoonshuishoudens 8 112 67 187

Huurgrenzen

Totalen
=< kwaliteits-
kortingsgrens

> kwaliteits-
kortingsgrens

=< hoogste
aftoppingsgrens

> hoogste 
aftoppingsgrens

3. Drie- en meerpersoonshuishoudens

 Jonger dan 65 jaar, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht 70 50 120

 Jonger dan 65 jaar, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht 1 11 16 28

 65 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht 1 1

Totaal drie- en meerpersoonshuishoudens 1 82 66 149

Totaal 101 560 194 855

*) De afkorting Wht staat voor Wet op de Huurtoeslag 

Huurgrenzen Wht
Kwaliteitskortingsgrens (=maximale huurgrens huurtoeslag < 23 jaar) d 374,44
Laagste aftoppingsgrens (=aftoppingsgrens 1-2 persoonshuishouden) d 535,91
Hoogste aftoppingsgrens (=aftoppingsgrens 3 en meerpersoonshuishouden) d 574,35
Maximale huurgrens huurtoeslag > =23 jaar/ liberalisatiegrens d 681,02

Inkomensgrenzen Wht
Eenpersoons, jonger dan 65 jaar d 21.025
Meerpersoons, jonger dan 65 jaar d 28.550
Eenpersoons, 65 jaar of ouder d 21.100
Meerpersoons, 65 jaar of ouder d 28.725
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Bijzondere/ overige toewijzingen
Naast de reguliere contracten zijn bovendien 229 (2012: 96, 2011: 136) 
contracten afgesloten als bijzondere of overige toewijzingen:
• 156 tijdelijke contracten (2012: 92, 2011: 122) met uitzendbureaus die 

arbeidsmigranten huisvesten;
• 65 verhuringen anti-kraak (2012: 55). (Deze verhuringen worden 

volgens de regelgeving niet meegenomen in de E-tabel);
• Acht (2012: 33) verhuringen aan bijzondere doelgroepen: Stichting 

Philadelphia (1), Middin (3) en Stichting Timon (3) en een kantoor 
aan de Zonnehuisgroep.

Tijdelijke verhuur
Complexen die op de sloopnominatie staan, maar die niet op 
korte termijn worden gesloopt, worden tijdelijk verhuurd als 
de staat van de woning dat toelaat. Deze mogelijkheid wordt 
geboden door de Leegstandswet. Eind 2013 waren 445 woningen 
tijdelijk verhuurd, waarvan een groot deel aan uitzendbureaus die 
tijdelijke arbeidsmigranten huisvesten. Enkele woningen staan 
in Babberspolder-Oost, 129 in de Westwijk (De Valkenhof) en de 
resterende in de Holy-Zuidoost. 93% van deze woningen is verhuurd 
aan de doelgroep. Tevens zijn 101 woningen anti-kraak verhuurd.

inkomenstoets in het kader van daeB
In 2013 zijn 1.011 woningen verhuurd. De verdeling DAEB / niet-DAEB 
is als volgt:

Figuur 3.13  verdeling daeB / niet-daeB

Woningen  
DAEB

Woningen  
Niet-DAEB

Inkomen > d 34.229 45 23

Inkomen =< d 34.229 786 1

Uitzendbureaus 156  

Totaal 987 24

Dit betekent dat we op dit moment 4,6% in de vrije 10% hebben 
verhuurd. Wij rekenen erop dat de verhuringen aan de uitzendbureaus 
binnen de DAEB-activiteit plaatsvinden. De woningen worden door ons 
aan uitzendbureaus verhuurd. Deze verhuren de woningen vervolgens 
door aan arbeidsmigranten die in de regio werken. De woningen 
worden op kamerniveau doorverhuurd op individuele basis. De 
inkomensgegevens die wij van de uitzendbureaus aangeleverd krijgen, 
duiden op inkomens ruim onder de d 34.229 bruto per jaar. Op verzoek 
van het ministerie en de gemeente verhuren wij woningen aan deze 
groep om uitbuiting en misstanden te voorkomen.

Het is moeizaam gebleken om deze inkomensgegevens te achterhalen. 
De Belastingdienst stuurt nog steeds het IB-60 formulier naar het 
laatst bekende adres van de arbeidsmigrant, bijvoorbeeld in Polen. 
Een verzoek van de uitzendbureaus om de IB-60 formulieren collectief 
aan hen te versturen werd niet gehonoreerd in verband met de Wet 
op de privacy (Wbp). Op dit moment schrijven de uitzendbureaus hun 
cliënten in op het kantooradres en pas na ontvangst van het IB-60 
formulier aldaar wordt de cliënt ingeschreven op het woonadres. In 
die gevallen waarvan een IB-60 is onthouden dan wel de gegevens 
onbekend zijn, is een werkgeversverklaring of jaaropgave 2013 
gehanteerd om op deze wijze aan te tonen dat het inkomen onder de 
d 34.229 ligt.

Voor De Valkenhof hebben wij vanaf 1 mei in het huurcontract 
opgenomen dat de uitzendbureaus verplicht zijn om de 
inkomensgegevens van de arbeidsmigranten aan te leveren. 
Waterweg Wonen doet er alles aan om deze inkomensgegevens te 
achterhalen.

Figuur 3.14  samenstelling huishouden

2013 2012 2011

in 
aantal

in  
%

in 
aantal

in  
%

in 
aantal

in  
%

Eenpersoons-
huishouden 519 60,7% 551 61,4% 540 65,7%

Tweepersoons-
huishouden 187 21,9% 195 21,8% 184 22,1%

Drie- en 
meerpersoons-
huishouden 149 17,4% 151 16,8% 110 13,2%

Totaal 855 100,0% 897 100,0% 834 100,0%

Het aandeel in de woningen dat we aan gezinnen verhuren stijgt. 
Gezien de taak van Waterweg Wonen om meer eengezinswoningen 
toe te voegen aan de Vlaardingse voorraad, stemt dit tot tevredenheid.

Figuur 3.15  verhouding inkomen/ huurprijs uitgesplitst naar jaar

2013 2013 2012 2012

Inkomen in overeenstemming met de 
huurprijs 705 82,4% 786 87,6%

Inkomen te laag voor de huurprijs 127 14,9% 73 8,1%

Inkomen te hoog voor de huurprijs 23 2,7% 38 4,3%

Totaal 855 100,0% 897 100,0%

Figuur 3.16   verhouding inkomen/ huurprijs uitgesplitst naar leeftijd

< 65 
jaar

>= 65 
jaar

Inkomen in overeenstemming met de huurprijs 82,0% 86,8%

Inkomen te laag voor de huurprijs 15,0% 13,2%

Inkomen te hoog voor de huurprijs 3,0% 0,0%

Totaal 100,0% 100,0%

Figuur 3.17   verhouding inkomen/ huurprijs uitgesplitst naar 
huishoudgrootte

1-pers. 2-pers.

3-pers.  
en 

meer

Inkomen in overeenstemming met de huurprijs 88,6% 78,6% 65,8%

Inkomen te laag voor de huurprijs 7,3% 20,9% 33,5%

Inkomen te hoog voor de huurprijs 4,1% 0,5% 0,7%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0%

 Inkomen te laag voor de huurprijs
Huurders die boven de aftoppingsgrenzen instromen, besteden een 
flink gedeelte van hun inkomen aan huur. Tot 1 januari 2008 moest 
de gemeente aan nieuwe huurders speciaal toestemming verlenen 
om boven de aftoppingsgrenzen te mogen huren met recht op 
Huurtoeslag. De gemeente mocht slechts in 4% van het totaal aantal 
gevallen een passendheidverklaring afgeven. Deze mogelijkheid werd 
onder meer gebruikt om grote gezinnen te kunnen huisvesten.
Boven de aftoppingsgrens voor eenpersoonshuishoudens 
van d 535,91 wordt voor iedere euro huur 40% Huurtoeslag 
uitgekeerd. Dit geldt ook voor ouderen en gehandicapten. De 
overige tweepersoonshuishoudens ontvangen over het meerdere 
boven d 535,91 geen Huurtoeslag. Meerpersoonshuishoudens 
ontvangen voor de huur boven de d 574,35 geen extra Huurtoeslag.
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Mutaties

Figuur 3.18  aantal mutaties

Jaar
Aantal mutaties/ 

mutatiegraad 

Aantal mutaties / 
mutatiegraad excl. 

sloop, tijdelijke 
verhuur en verkoop

Landelijke 
mutatie-

graad

2013 1.176 10,0% 904 7,7% Nog niet 
bekend

2012 1.187 10,0% 826 7,0% 7,9%

2011 1.200 9,8% 751 6,2% 7,9%

Het aantal mutaties is al enkele jaren stabiel. In 2013 muteerden 
1.176 woningen (mutatiegraad:10,0%). Wanneer de mutaties in verband 
met sloop, tijdelijke verhuur en verkoop niet meegerekend worden 
en we de ‘natuurlijke’ mutatiegraad bezien, bedraagt deze 7,7% 
(904 mutaties). Dat is een stijging ten opzichte van 2012 en 2011. De 
mutatiegraad van Waterweg Wonen ligt (in 2011 en 2012) boven de 
landelijke mutatiegraad. Mogelijk speelt mee dat in Vlaardingen nog 
steeds nieuwbouw wordt opgeleverd. Verhuringen van nieuwbouw 
veroorzaken immers mutaties in het bestaande bezit. Zeker bij een 
voorrangregeling voor bestaande huurders van Waterweg Wonen bij 
de verhuur van vrije sectorwoningen.

vernieuwing woonruimteverdeling
Waterweg Wonen heeft samen met Maaskoepel – de overkoepelende 
organisatie van woningcorporaties in de regio Rotterdam-Rijnmond – 
bijgedragen aan een nieuwe regionale huisvestingsverordening. 
Deze gaat in per 1 juli 2014. Deze verordening stelt corporaties in 
staat om de woningzoekenden te bemiddelen naar woonruimte op 
basis van hun behoefte. Naast het reguliere aanbodmodel waarbij de 
inschrijfduur centraal staat, worden andere modellen geïntroduceerd 
om woningen te verhuren. Het reguliere model pakt namelijk nadelig 
uit voor jongeren en mensen die met spoed een woning zoeken. 
Woningen worden in de nieuwe situatie nog steeds geadverteerd via 
Woonnet Rijnmond. In de advertentie staat duidelijk vermeld welk 
aanbodmodel van toepassing is.

Een van de nieuwe modellen is ‘Direct te huur’. Dit biedt als voordeel 
dat wij mensen die direct een woning nodig hebben zoals door 
echtscheiding, of jongeren die nog geen lange inschrijfduur hebben 
opgebouwd, ook van dienst kunnen zijn. Voor corporaties is dit model 
gunstig om bijvoorbeeld minder populaire woningen effi ciënter te 
verhuren. Bij dit model geldt ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

No Show regeling
Zeven van de tien uitgenodigde woningzoekenden in de stadsregio 
Rotterdam verschijnen niet op op de afspraak voor het bezichtigen 
van een woning of een intakegesprek. Een No Show kost niet 
alleen onze corporatie tijd en geld, maar dupeert vooral de andere 
woningzoekenden. Daarom is in september 2013 de No Show 
regeling ingevoerd door Maaskoepel. Deze houdt in dat bij een 
woningzoekende die binnen twaalf maanden drie keer een 
bezichtigingsafspraak mist, de inschrijving voor drie maanden wordt 
geblokkeerd. De woningzoekende kan op dat moment drie maanden 
niet reageren op een huurwoning. 

huurprijsbeleid
Vanwege de maatschappelijke rol van een woningcorporatie gaat 
Waterweg Wonen uit van huurprijzen die betaalbaar zijn voor de 
doelgroep. We zien graag een relatie tussen de kwaliteit en de 
prijs. Als kwaliteitsmaatstaf hanteren we de WWS-systematiek. Als 
streefhuurpercentage hanteren we sinds 1 oktober 2013 90% van de 
wettelijk maximale huur. Dit was 82% voor de bestaande voorraad 
en 90% voor de nieuwbouwwoningen. De extra huurinkomsten die 
hiermee worden gegenereerd zijn noodzakelijk om als onderdeel 
van ‘Scherp aan de wind’ onze fi nanciële positie sterk te houden, de 
toekomstige noodzakelijke investeringen in onze woningvoorraad te 
kunnen doen en de verhuurdersheffi ng te kunnen opbrengen.

2,5%

2%

1,5%

1%

0,5%

0%
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Als gevolg van de herstructurering, kwaliteitsverbeteringen en het 
huurprijsbeleid stijgen de huurprijzen. Voor huishoudens met een 
inkomen tot d 34.678 begrenzen we de subsidiabele huurprijs op 
de liberalisatiegrens van d 699 (prijspeil 2014). De prijsopbouw van 
de woningvoorraad dient voldoende gedifferentieerd te zijn en aan 
te sluiten bij wat huishoudens kunnen betalen. Circa 68% van de 
huishoudens met een inkomen tot d 34.678 behoort volgens het WoON-
onderzoek tot de BBSH-doelgroep. Een deel van deze mensen kan 
redelijkerwijze niet meer huur betalen dan de aftoppingsgrenzen uit 
de Wet Huurtoeslag (d 556/ d 596 prijspeil 2014). Dit prijssegment moet 
daarom voldoende woningen bevatten.

Op 1 juli 2013 is een huurprijsafhankelijke huurronde doorgevoerd 
conform de rijksparameters.

Figuur 3.19  Leegstandspercentage woningen

 Norm      2011      2012      2013     

Leegstand

De interne norm voor de leegstand van verhuurwoningen in 2013 
bedraagt maximaal 0,9% en het gemiddeld aantal leegstandsdagen 
maximaal 45 dagen. Het is helaas niet gelukt om deze normen te 
behalen. De leegstand bedroeg 1,64% en het gemiddeld aantal 
leegstandsdagen was 50. De hogere leegstand is mede te verklaren 
door:
• De verhuur van de nieuwbouw in de tweede helft van het 

jaar: 52 torenwoningen en 36 dekwoningen in het Van 
Hogendorpkwartier.

• Een maatschappelijke partner heeft in één keer de huur opgezegd 
van 20 woningen. Op de schaal van Vlaardingen is dit in een keer 
een te groot aanbod van soortgelijke woningen met dezelfde 
kwaliteit in dezelfde wijk om in korte tijd te kunnen verhuren.

• De keuze om woningen die mogelijk asbest bevatten pas na 
volledige sanering te publiceren en aan te bieden, werkt ook door 
in de gemiddelde leegstand. Voornamelijk in het gemiddeld aantal 
leegstandsdagen. Deze werkwijze zullen wij in 2014 aanpassen.

• De huidige werkwijze van Woonnet Rijnmond is tijdrovend. Het 
aantal No Shows lag in 2013 op 1.125. Wij hopen dat de nieuwe 
woonruimteverdelingregels hier nieuwe kansen in bieden.

Figuur 3.20   aantal woningen dat per 31-12-2013 meer dan 3 maanden 
leegstond.
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> 3 en = <12 maanden 10 29 20 7 17 2 16 101

> 12 maanden 40 43 18 4 6 1 0 112

Totaal 50 72 38 11 23 3 16 213

Verhuur: ongeveer gelijk aan 2012 (13). Woningen staan langer dan 
drie maanden leeg vanwege asbestproblematiek, soms in combinatie 
met een cv-naplaatsing, of door het overlijden van een huurder waarbij 
de erfenis door de erfgenamen wordt verworpen. Ook bij ontruiming 
is de leegstandperiode gemiddeld langer doordat de woning pas kan 
worden aangeboden nadat deze leegkomt.
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Figuur 3.21  acceptatiegraad

 Norm      2011      2012      2013     

In 2013 kenden wij een acceptatiegraad van 71% (norm: 70%).
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Aannemers ketenintegratietraject Keukens, Badkamers en Toiletten (KBT)
BAM, Heembouw en Rendon

de samenwerking
Arjan van Nieuwkerk van BAM: “In het KBT-traject werken de 
aannemers BAM, Heembouw en Rendon in de keten niet alleen 
met Waterweg Wonen samen, maar óók met elkaar. Dit is toch 
wel een omslag in onze werkwijze. In het verleden stonden 
wij er als aannemers zeker niet voor open om elkaar een kijkje 
‘in de keuken’ te gunnen. Nu delen we uitgebreid kennis met 
elkaar en komen we samen tot creatieve oplossingen.”
Maarten Braun van Heembouw: ”Door middel van 
ketensamenwerking proberen we de processen in de keten 
zo optimaal mogelijk te organiseren. Dus zonder dubbele 
handelingen en onnodige stappen. We zijn ons allen bewust 
dat we meer voor minder willen doen. In andere settings treden 
we nog op als concurrenten, maar bij ketensamenwerking 
opereren we als één partij. Zoals in het KBT-traject van 
Waterweg Wonen.”
Menno van Houdt van Rendon: “We hebben in het KBT-
traject duidelijk een andere vorm van samenwerking voor 
ogen. Daarbij worden de verantwoordelijkheden soms bij 
andere partijen ondergebracht en is minder controle door de 
aannemers en Waterweg Wonen nodig. Die controles worden 
nu meer in het proces zelf neergelegd bij de uitvoerders die 
verantwoordelijk zijn voor het werk. En dat wordt duidelijk 
zichtbaar in de prijzen die we hanteren.” 

scherp aan de wind
Van de ketensamenwerking in het KBT-traject hebben de drie 
aannemers onder meer geleerd:
Arjan van Nieuwkerk van BAM: “dat bij ons de communicatie 
verbeterd kan worden. Wij zien dat Rendon de huurders twee 
weken na oplevering opbelt om te vragen of zij nog steeds 
tevreden zijn over het geleverde werk. Dit is voor ons een 
nieuwe en interessante werkwijze.”
Maarten Braun van Heembouw: “dat wij in de wijze waarop wij 
een project vormgeven heel ver gaan in het in het vizier houden 
van de eindgebruiker. Duidelijk is geworden dat we hier nog 
wel eens in kunnen doorslaan.”

Menno van Houdt van Rendon: “dat, hoewel wij van oudsher 
gewend zijn nogal wat controlemomenten in onze processen in 
te bouwen om zo meer zekerheden te verkrijgen, dit echt niet 
altijd even nodig is.” 

Aannemers BAM en Heembouw geven aan dat ook zij de 
afgelopen jaren scherp aan de wind moesten varen. Zo maakte 
BAM maar liefst twee ontslagrondes door en heeft Heembouw 
een aantal tijdelijke contracten niet verlengd. Rendon heeft de 
landelijke economische neergang tot op heden goed kunnen 
doorstaan, maar doorloopt momenteel  wel een verbetertraject 
om nadrukkelijk oplossingen te zoeken in efficiency en 
automatisering.

scherp aan de wind in de praktijk

draaiend met de klok mee: op de rug: jos verboom (waterweg wonen), niet in 

beeld: Maarten Braun (heembouw), wilfred Gerritse (waterweg wonen), frans 

olierook (heembouw), Menno van houdt (rendon), peter wiedmann (rendon), 

Marc de heer (rendon), joost van den Bergh (waterweg wonen), niet in beeld: 

Ton de jong (BaM), arjan van nieuwkerk (BaM)
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Het reilen en zeilen
Wanneer iets ‘reilt en zeilt’ gaat het zo zijn gangetje. Het dagelijkse reilen en zeilen – dat door 
onze huurders voornamelijk positief wordt beoordeeld – is voor Waterweg Wonen echter niet 
voldoende. De ‘Ja, tenzij’-houding van onze medewerkers, een gebruiksvriendelijk huurdersportaal, 
communicatie-op-maat en een goede afhandeling van verzoeken en klachten, moeten bij onze 
huurders leiden tot een positieve waardering.



Ambitie 4

wij sTaan voor 
MaaTwerK

Wij vinden het belangrijk om klanten in producten en diensten te voorzien die zij 

ook echt willen hebben. Onze klanten vinden ‘gewoon presteren’ niet goed 

genoeg. Om die reden lossen wij in principe waar mogelijk vragen voor hen op. 

Onze houding is er een van ‘Ja, tenzij’, waarbij we de tenzij’s tot een minimum 

beperken. Om dat te bereiken moeten we onze klanten en hun wensen eerst beter 

leren kennen. Onze medewerkers zullen zich ten volle bewust moeten zijn van het 

belang van onze klanten. 



 Activiteit Score Realisatie

We willen de eerste plaats innemen in de directe omgeving 
bij het huurlabel van KWH.

+/- Met een KWHscore van 7,7 scoort Waterweg Wonen hoger 
dan woningstichting Maasdelta en lager dan woningbouw
vereniging Hoek van Holland.

De tevredenheidsenquête die Waterweg Wonen afneemt bij 
het verlaten en betrekken van een woning stijgt naar 90% 
voor de categorieën ‘tevreden’ en ‘zeer tevreden’.

+ De tevredenheid bij het verlaten van de woning is 92%. De 
tevredenheid bij het betrekken van de woning is 91%.

Minimaal 75% van de klanten die we volgen, is tevreden 
met de keuze van een woonproduct van Waterweg Wonen. 
We meten dit bij het betrekken van de woning, na twee jaar 
en na vier jaar. Minimaal 75% procent zou weer voor een 
woonproduct van Waterweg Wonen kiezen.

+

+
+

Bij het betrekken van de woning is 86% tevreden over de 
staat van de woning.
80% is tevreden over het woonproduct na twee en vier jaar.
85% zou weer voor een woonproduct van Waterweg Wonen 
kiezen.

Wij krijgen bij de KWHmeting minimaal een 7,0 voor de 
afhandeling van klachten en handelen minimaal 90% van de 
klachten binnen de daarvoor gestelde termijn af.

-
+

We hebben een KWHscore van 6,8 behaald.
90% van de klachten is binnen de termijn afgehandeld.

Tenminste 90% van de huurders is tevreden tot zeer 
tevreden over de bereikbaarheid van het Woonpunt en de 
KWHmeting scoort boven de 7,0.

+

+

93% van de huurders is tevreden tot zeer tevreden over de 
bereikbaarheid van ons Woonpunt.
De KWH score van 7,4 ligt boven de norm.

Eind 2013 ervaart 50% van onze klanten de ‘Ja, tenzij’
houding in hun contacten met Waterweg Wonen.

- Wij hebben geen meting gehouden in 2013.

We willen het aantal reparatieverzoeken en huurbetalingen 
via mijn.waterwegwonen.nl verhogen met 25% ten opzichte 
van 2011.

+
+

Het aantal reparatieverzoeken is toegenomen met 30%. 
Het aantal huurbetalingen is toegenomen met 94%.

Om onze klanten beter te leren kennen voeren wij diverse onderzoeken 
en metingen uit. Deze worden hierna toegelicht.

KWH-Huurlabel

Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) houdt 
een continue meting naar onze dienstverlening. De resultaten kunnen 
wij op elk gewenst moment via de website van KWH inzien.

Figuur 4.1  score Kwh-huurlabel

Labelonderdeel
Norm 
KWH

Score 
2013

Score 
2012

Regio
(van de 62)

Grootte-
klasse

(van de 32)

Totaalscore 7,7 7,7 19e 2e 

Klantcontact

Bereikbaarheid 7,0 7,4 7,6 34e 11e 

Communicatie en 
informatie 7,0 7,5 8,2 16e 3e

verhuizen

Woning zoeken 7,0 8,1 8,2 5e 1e

Nieuwe woning 7,0 8,3 8,5 6e 1e

Huur opzeggen 7,0 7,8 7,9 53e 27e 

onderhoud

Reparaties 7,0 8,0 7,0 25e 12e 

Onderhoud 7,0 7,5 7,6 41e 20e 

Klachten behandelen

Klachten behandelen 6,5 6,8 7,1 14e 2e 

Bron: KWH-onlinerapportage 2013

Wij hebben met een totaalscore van 7,7 een hogere score behaald dan 
de woningstichting Maasdelta Groep (7,3, 18.000 verhuureenheden) en 
een lagere score dan woningbouwvereniging Hoek van Holland (7,8, 
2.000 verhuureenheden).

Uit de continue KWH-meting blijkt dat we op alle onderdelen ruim 
voldoen aan de normen van KWH. Onze totaalscore van 7,7 ligt boven 
het landelijk gemiddelde van 7,6. Als we kijken naar de grootteklasse 
staat Waterweg Wonen op de tweede plaats. Hoewel we bij ‘klachten 
behandelen’ een daling van het rapportcijfer zien in vergelijking met 
vorig jaar, staan we nog altijd op een mooie tweede plaats.

Bij ‘communicatie en informatie’ zien we een daling in de score, 
te verklaren door een lagere beoordeling op de onderdelen voor 
‘zoekfuncties’ en ‘taalniveau’. Ook is net als vorig jaar de reactietijd bij 
e-mails binnen 48 uur en de terugbelnotitie binnen 24 uur genoemd.
Een verbeterpunt bij onderhoud is ‘informatie bij vertraging van 
onderhoudswerkzaamheden’. Verbeterpunten bij klachten hebben 
betrekking op het geven van een passend antwoord en het komen tot 
een juiste oplossing voor de klant.

Tevredenheid enquêtes

Figuur 4.2  Klanttevredenheid bij het betrekken van een woning

(tevreden tot zeer tevreden) 2013 2012

Aantal enquêtes 141 156

Dienstverlening 91% 89%

Ontvangen informatie 94% 97%

Klantvriendelijkheid van de bij oplevering betrokken 
medewerker 94% 97%

De staat van de woning bij het betrekken 86% 83%

Totaal 91% 92%

Bron: interne telefonische enquête

+  Gerealiseerd      +/-  Deels gerealiseerd      -  Niet gerealiseerd      x  Vervallen
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 De totaalscore van deze enquête is in 2013 nagenoeg gelijk aan 2012. 
De scores van de onderdelen waarop wij onze dienstverlening 
meten, liggen ruimschoots boven de norm (90%). Op het onderdeel 
’staat van de woning’ is de stijgende lijn van de afgelopen jaren 
doorgezet en deze scoort nu boven de norm (85%). Dat is een positieve 
ontwikkeling. Aan dit onderwerp werd in 2013 extra aandacht besteed 
door de staat van de woning vooraf met de klant te bespreken en 
op het opnameformulier te vermelden. Dit heeft in belangrijke mate 
bijgedragen aan de verhoogde tevredenheid op dit onderdeel, evenals 
het hanteren van strengere opleveringseisen bij het verlaten van de 
woning.

Verbeterpunten bij het betrekken van de woning zijn:
• Klanten informeren over het afsluiten van het serviceabonnement;
• Kleine gebreken – zoals gaten in de muren dichten – oppakken 

voordat de woning verhuurd wordt;
• Klanten beter informeren over een woningaanbieding.

Figuur 4.3  Klanttevredenheid woonbeleving

(tevreden tot zeer tevreden)
Na 2 
jaar

Na 4 
jaar

Aantal enquêtes 10 10

Tevreden over de woning 90% 70%

Toekomst weer voor Waterweg Wonen kiezen 90% 80%

Tevreden over woonomgeving 90% 80%

Totaal 90% 77%

Bron: interne telefonische enquête

In 2013 is een eerste beperkte meting gedaan naar de woonbeleving 
van onze klanten twee en vier jaar na het betrekken van hun woning. 
Uit deze enquête zijn de eerste voorzichtige conclusies dat onze 
klanten tevreden zijn over de woning en de woonomgeving. De meesten 
zouden in de toekomst weer voor een woning van Waterweg Wonen 
kiezen. Het algemene beeld is dat huurders prettig wonen en tevreden 
zijn over Waterweg Wonen als verhuurder. Wel blijkt dat enkele 
geïnterviewde huurders overlast ervaren. Huurders die overlast ervaren 
geven als oorzaak aan: directe buren, de omgeving en vervuiling. De 
woonbeleving na vier jaar is minder positief dan na twee jaar.

Figuur 4.4  Klanttevredenheid bij het verlaten van een woning

(tevreden tot zeer tevreden) 2013 2012

Aantal enquêtes 139 153

Prettig in de woning gewoond 76% 72%

Dienstverlening 98% 92%

Ontvangen informatie 99% 98%

Klantvriendelijkheid van de medewerkers die de 
controle uitvoerden 94% 88%

Totaal 92% 87%

Bron: interne telefonische enquête

Het resultaat van deze enquête valt in 2013 op alle onderdelen hoger 
uit dan in 2012, waarmee ook het eindresultaat sterk verbeterd is. 
De klanttevredenheid over de dienstverlening bij het verlaten van 
de woning is het afgelopen jaar doorlopend hoog geweest. ‘Prettig 
gewoond’ laat een stijging zien ten opzichte van vorig jaar, maar haalt 
nog niet de norm van 85%. De oorzaak is vooral te vinden in overlast en 
soms ook in de kwaliteit van de woning.

Een verbeterpunt bij het opzeggen van de woning is het informeren 
van de huurder over de mogelijkheid om goederen over te dragen aan 
de nieuwe huurders.

De voornaamste reden om te verhuizen is het willen betrekken van 
een ander soort huurwoning. Verhuizen vanwege overlast is dit jaar 
uit de top drie verdwenen en naar een vierde plaats gezakt. Hoewel 
bewoners wel overlast ervaren, is dit niet meer de belangrijkste reden 
om daadwerkelijk te verhuizen.

Als belangrijkste reden van vertrek wordt door de huurder genoemd:

Figuur 4.5  reden vertrek

2013 2012

Ander soort huurwoning (beneden/goedkoper/kleiner/
groter) 33% 24%

Wijziging gezinssamenstelling (trouwen/samenwonen/
scheiden/geboorte) 20% 22%

Woning met meer/betere voorzieningen(5) 13% 8%

Overlast 10% 14%

Koopwoning 9% 12%

Woning in een andere buurt 5% 7%

Sloop 3% 2%

Werk/studie 1% 1%

Niet meer zelfstandig kunnen wonen 1% 1%

Aankomende renovatie 1% 1%

Ontevreden over Waterweg Wonen 0% 0%

Anders 4% 8%

Totaal 100% 100%
Bron: interne telefonische enquête

Circa 34% (2012: 31%) van de respondenten is opnieuw naar een 
woning van Waterweg Wonen verhuisd, 34% (2012: 29%) naar 
een woning van een andere corporatie, 30% (2012: 34%) naar een 
koopwoning, 1% (2012: 5%) naar een particuliere verhuurder en 
tenslotte 1% (2012: 1%) naar een verzorgingshuis/verpleeghuis.

Klachtenafhandeling
Om inzicht te krijgen in de waardering van onze klanten voor onze 
producten en diensten maken wij gebruik van gele en groene kaarten. 
Voor complimenten zijn er de groene kaarten. Wanneer een klant een 
klacht heeft over Waterweg Wonen moedigen wij hem of haar aan 
dit aan ons kenbaar te maken door middel van ons huurdersportaal: 
mijn.waterwegwonen.nl. Vanzelfsprekend mogen klachten ook op 
andere manieren bij ons ingediend worden, zoals per gele kaart, 
e-mail, brief, via onze website of de social media.

Van de 493 binnengekomen klachten zijn er 446 gegrond bevonden. 
Een groot deel van de ongegronde klachten had meer het karakter 
van een verzoek tot schadevergoeding, het afboeken van een 
servicefactuur of een verzoek tot vervanging van bijvoorbeeld het 
hang- en sluitwerk. Ook ontvingen wij klachten over zaken waar wij 
niet eerstverantwoordelijk voor zijn, maar bijvoorbeeld de gemeente.

(1) 

(5) Als voorzieningen worden genoemd: betere isolatie, gelijkvloers 
en lifttoegankelijk.

Beste mev�uw/meneer, 
In de gezamenlĳke kelder aan de �rnelis speel-
manstraat staan heel veel �etsen die niet gebruikt 
worden. Deze �etsen (zonder banden,zonder zadel,zonder 
stuur) staan hier al heel lang. Waterweg wonen heeft een 
brief naar ons gestuurd om op een bepaalde datum je 
�ets buiten te ze�en zodat de overige �etsen weggehaald 
worden. Echter is dit naar mĳn idee �oit zo geweest. 
Ik kan mĳn �ets door dit p�bleem niet �rmaal in 
de kelder ze�en in het �etsenrek. Het vervelende van dit 
a�es is ook dat mĳn �ets �rige week uit de kelder 
gestolen is. Ik �op graag van u te �ren. 
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Figuur 4.6  aantal klachten per categorie

Categorie Aantal %

Staat van de woning/het onderhoud 82 19%

Overlast 59 13%

Renovatie 51 12%

Omgeving (vb. groen) 41 9%

Verwarming 41 9%

Vocht/schimmel/lekkage 25 6%

Fouten Waterweg Wonen 23 5%

Klachten over de aannemer 19 4%

Liften 17 4%

Schoonmaak 17 4%

Mutatieklachten 10 2%

Klachten medewerkers Waterweg Wonen 4 1%

Woonruimteverdeling 2 0%

Diversen 55 12%

Totaal gegronde klachten 446 100%

Totaal niet gegronde klachten 47

Totaal aantal klachten 493

In 2013 is 90% van de klachten binnen de daarvoor gestelde termijn 
van twee weken afgewikkeld tegenover 91% in het voorgaande jaar. 
Deze 90% is gelijk aan de door ons gestelde norm. Na afhandeling van 
de klacht, bellen wij de klanten steekproefsgewijs om hen te vragen 
of ze tevreden zijn over de geboden oplossing. 15% van de klachten 
wordt via mijn.waterwegwonen.nl ingediend. Dit is een duidelijke 
stijging vergeleken met voorgaande jaren. Voor 2014 is het streven om 
de afhandelingstermijn voor klachten te verkorten.

Figuur 4.7  aantal klachten en complimenten

Ontvangen klachten en complimenten 

2013 2012

aantal % aantal %

E-mail 200 40% 141 31%

Gele kaarten 117 24% 175 39%

Brief 103 21% 96 21%

Mijn.waterwegwonen.nl 73 15% 41 9%

Totaal klachten 493 100% 453 100%

Groene kaarten 44  43  

Totaal 537  496  

Telefonische bereikbaarheid
De klanttevredenheid over onze telefonische bereikbaarheid, zo blijkt 
uit onze enquêtes, ligt met 93% ruim boven de norm. Uit de KWH-
meting blijkt dat we bij bereikbaarheid tevens boven de norm scoren. 
Bij de KWH-metingen staat de klantbeleving meer centraal dan in 
voorgaande jaren.

De gemiddelde responstijd aan de telefoon bedraagt dit jaar 
41 seconden. De norm is echter 30 seconden. Ook de norm om 
maximaal 1,5% van de bellers langer dan twee minuten te laten 
wachten, hebben wij helaas niet gehaald. Dit percentage is vergeleken 
met 2012 (3,3%) nog verder opgelopen naar 4,1%.
De oorzaak voor het niet behalen van de normen ligt met name in het 
vierde kwartaal. De plotselinge daling in temperatuur in september 
leverde veel verwarmingsklachten op en ook de invoering van 
de No Show regeling zorgde voor een toename van het aantal 
telefoongesprekken.

Klantvriendelijkheidsonderzoek 
Maaskoepel
Woonnet Rijnmond heeft voor het 
vierde jaar een mystery guest ingezet 
die per e-mail zes vragen stelde aan 
ons Woonpunt. Deze mystery guest 
stelde vragen over de interessemail, de 
No Show regeling, de inschrijfdatum 
van de woonpas en er is geïnformeerd 
naar het telefoonnummer en de 
inschrijfvoorwaarden van Woonnet 
Rijnmond. Bij de beoordeling zijn 
het inhoudelijke antwoord en ook 
de reactietermijn meegenomen. Het 
gemiddelde cijfer in de regio bedroeg 5,3. 
Ons Woonpunt behaalde een 8 en eindigde daarmee op de derde 
plaats van alle 28 woningcorporaties in de regio.

Uit de eerdergenoemde onderzoeken en metingen komt naar voren dat 
(individuele) klanten om meer maatwerk vragen. Dit is kort samengevat 
in onderstaande tabel.

Figuur 4.8  aandachtsgebieden uit de verschillende onderzoeken

KWH Eigen 
enquêtes

Klachten-
afhandeling

Telefonie 

Empathie

Prijs/kwaliteit

Communicatie   

Gekozen oplossing

Om onze klanten nog beter en op maat te kunnen bedienen, zetten wij 
in op:

‘ja, tenzij’ als basishouding van medewerkers
De ‘Ja, tenzij’-houding van de medewerkers van Waterweg Wonen 
moet blijken uit de aspecten:
1. Aandacht: zowel menselijk als zakelijk;
2. Betrouwbaar: beloofd is beloofd en het gebeurt deskundig;
3. Geruisloos: de interne processen zijn voor de klant ‘onzichtbaar’;
4. Daadkracht: het snel, gericht, creatief en fl exibel oplossen van 

vragen.

In 2013 heeft Waterweg Wonen een groep medewerkers opgeleid 
tot ‘Ja, tenzij’-coach. Deze groep wordt intern het aanspreekpunt bij 
klantknelpunten. Daarnaast hebben alle medewerkers een workshop 
gevolgd om kennis te maken met het ‘Ja, tenzij’-concept. Daarmee is 
voor alle medewerkers duidelijk waarom Waterweg Wonen dit principe 
inzet en wat de rol van onze medewerkers is bij de klantbeleving. We 
zetten dit principe uitsluitend in ter verbetering van de klanttevredenheid 
en streven hiermee naar een positieve klantbeleving, het ‘wow effect‘. 

Woonpunt wint 3e prijs 
klantvriendelijkheidsonderzoek

       16 december 2013
Graag geef ik Waterweg Wonen een compliment. Ik woon al 
jaren graag met mijn zoon in Holy. Hoewel de buurt er nu 
niet op haar best uitziet, blijft Waterweg Wonen de mensen 
betrekken bij haar ideeën om de wijk te verbeteren en ik geloof 
in de toekomst van de Holy. Dat het weer een wijk wordt waar 
kinderen naar hartelust kunnen spelen en waar je je thuis 
voelt. Tevens ben ik als fulltime werkende vrouw erg blij met 
mijn.waterwegwonen.nl. Ik heb een drukke baan en heb tijdens 
werktijd en vaak ook niet in mijn pauze de tijd om telefonisch 
iets te regelen. Nu kan alles handig online in je eigen veilige 
webomgeving. Weer een duidelijk teken dat Waterweg Wonen 
meedenkt met zijn huurders!! Dank je wel! 
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In 2014 werken we concrete doelstellingen uit en starten met het 
opzetten van de metingen voor deze ambitie: 60% van onze klanten 
ervaart de ‘Ja, tenzij’-houding in haar contact met Waterweg Wonen.

huurdersportaal mijn.waterwegwonen.nl
Met behulp van unieke 
inloggegevens heeft de huurder 
24 uur per dag en 7 dagen per week 
toegang tot specifi eke informatie 
over zijn woning of bedrijfspand.

In december 2013 is het huurdersportaal mijn.waterwegwonen.nl 
vernieuwd. Het portaal is nog gebruiksvriendelijker geworden en de 
huurder kan nu ook inloggen via de social media.

In deze nieuwe versie zijn enkele belangrijke uitbreidingen en 
verbeteringen doorgevoerd:
• er zijn nieuwe functies beschikbaar waaronder informatie over 

gepland onderhoud en asbest in het woongebouw of de woning 
van de huurder;

• de website werkt nu ook op een smartphone of tablet;
• een reparatieverzoek is door het gebruik van iconen eenvoudiger 

in te dienen;
• de website is gekoppeld aan onze kennisbank. Huurders kunnen nu 

op basis van zoekwoorden informatie opvragen.

In 2013 logden per maand gemiddeld 600 huurders in (2012: 435). 
Er is in totaal 8.541 keer ingelogd op deze site (in 2011: 6.855). 
Klanten gebruiken de site met name voor reparatieverzoeken en 
huurbetalingen. Er zijn in 2013 1.114 reparatieverzoeken via de site 
ingediend (in 2011: 859), waardoor we een toename van 30% hebben 
gerealiseerd (norm: 25%). Het aantal huurbetalingen via de site ligt 
op 560 (in 2011: 289). Dit is een forse toename van 94% (norm: 25%). 
Overige functies die veel gebruikt werden, zijn het wijzigen van 
persoonsgegevens en het stellen van een vraag.

Wij streven ernaar om mijn.waterwegwonen.nl blijvend te vernieuwen 
en gebruiksvriendelijker te maken. In 2014 introduceren we via deze 
site een vraaggestuurd traject voor het aanvragen van vervanging van 
de keuken, badkamer en/of het toilet.

Op 2 oktober 2013 is de nieuwe website van Waterweg Wonen 
gelanceerd. Op deze site staat de klantvraag letterlijk centraal. 
Daarnaast hebben huur- en koopwoningen een prominente plek 
gekregen en stimuleren we de interactie tussen de klant en onze 
organisatie door de actieve inzet van social media. 

De nieuwe corporate website Het huuraanbod op mijn.waterwegwonen.nl

social Media
De social media stellen Waterweg Wonen in staat om de diverse 
doelgroepen direct te informeren over onze activiteiten. In 2013 
hebben we nieuwe toepassingen ingezet. Zo hebben we via Twitter- 
en Facebookberichten ons koop- en huuraanbod bij specifi eke 
doelgroepen onder de aandacht gebracht. Deze berichten zijn 
vervolgens gedeeld met andere potentiële klanten, waardoor het 
bereik van onze woonproducten is vergroot.
Daarnaast hebben wij de interactie met onze klanten vergroot, door 
de regel te hanteren dat op werkdagen binnen 24 uur moet worden 
gereageerd op berichten die aan ons gericht zijn via de social media. 
Het aantal volgers op Twitter is in 2013 opgelopen van 954 naar 1.601.
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Alle zeilen bijzetten
Duidelijk is dat de financiële ruimte voor corporaties sterk afneemt. Dat is voor Waterweg 
Wonen niet anders. Om de economische crisis het hoofd te kunnen bieden en te voorkomen 
dat de lasten van de verhuurdersheffing volledig bij de huurder worden neergelegd, heeft 
onze organisatie in 2013 alle zeilen bijgezet. Onder het motto ‘Scherp aan de wind’ brengen 
wij de omvang van de organisatie en de bedrijfslasten de komende jaren sterk terug. Wij 
zetten daarmee alle zeilen bij om de komende jaren af te kunnen sluiten met zowel een goed 
maatschappelijk als financiëel rendement.



Ambitie 5

wij sTaan voor 
rendeMenT

We moeten rendement halen om voldoende draagvlak te hebben voor onze 

activiteiten. Hierbij gaat het zowel om maatschappelijk als financieel rendement. 

De woningcorporaties zullen de komende jaren financieel gaan bijdragen aan het 

dekken van de overheidstekorten. Om te kunnen blijven investeren in 

partnerschap, de uitvoering van het Actieplan Wonen, goed beheer, maatwerk en 

duurzaamheid, zullen we voldoende financieel rendement moeten halen. 

Tegelijkertijd moet ons maatschappelijk rendement goed zijn, want anders brokkelt 

het maatschappelijke draagvlak voor wat wij doen af. We zullen focussen op 

duurzame (maatschappelijke) waardeontwikkeling.



Activiteit Score Realisatie

Met betrekking tot onze vermogensontwikkeling werken wij 
met de volgende grenzen:
 Beoordeling CFV
 Loan to value maximaal 75%

+
+

 Positieve beoordeling zonder interventies
 Loan to value: 66%  74%

We willen ons maatschappelijk rendementmodel verder aan
scherpen door het toevoegen van resultaten uit de Sociale 
Index en de oordelen van klanten en partners.

+/- De resultaten uit de Sociale Index zijn toegevoegd aan het 
maatschappelijk rendementmodel. Over de maatschappelij
ke effecten die door maatschappelijke partners worden gere
aliseerd is (nog) geen informatie opgenomen in het model.

De kasstroom uit onze basisexploitatie moet minimaal 
positief zijn:
 Direct rendement vastgoed >= 4,21%
 Interest dekkingsratio >= 1,40

+/-
+

 Direct rendement vastgoed: 3,96%  6,43%
 Interest dekkingsratio: 1,45  2,17

We verlagen in 2013 de bedrijfslasten per verhuureenheid 
met 2,5%.

+ Daling bedrijfslasten: 4%
Om meer inzicht te krijgen in onze bedrijfslasten hebben we 
meegedaan aan het ‘Aedes bedrijfslastenonderzoek’.

Waterweg Wonen hanteert een aantal financiële kaders voor haar 
bedrijfsvoering ten aanzien van:
1. de vermogensontwikkeling: oordeel Centraal Fonds voor de 

Volkshuisvesting (CFV) en Loan to value (LTV);
2. de exploitatie (inkomsten en uitgaven): direct rendement en interest 

dekkingsratio/ intrest coverage ratio (ICR);
3. de projecten: (IRR - internal rate of return).

De vermogensontwikkeling

Het CFV controleert hoe de corporaties ervoor staan. Uit haar analyse 
CFV 2013 ‘Corporatie in Perspectief’ komt naar voren dat er bij Waterweg 
Wonen in het meest sombere scenario sprake is van vermogensrisico op 
korte termijn (na drie jaar). Dit wordt met name veroorzaakt door het 
onrendabele karakter van de voorgenomen activiteiten – nieuwbouw, 
aankopen en woningverbetering – in combinatie met de 
verhuurdersheffing. Tevens laat het beeld zien dat op langere termijn (na 
vijf jaar) herstel plaatsvindt. Het herstel vindt plaats als gevolg van 
verbetermaatregelen die in 2012 zijn genomen – zoals kostenreducties 
en huurharmonisatie naar 90% van het wettelijk maximum – die op 
termijn effect sorteren en leiden tot een gezonde ontwikkeling van de 
solvabiliteit aan het einde van de prognoseperiode. De beoordeling van 
het CFV geeft geen aanleiding tot aanvullende interventies.

Het WSW heeft voor de periode 2013 - 2015 het faciliteringsvolume 
afgegeven zonder aanvullende voorwaarden.

In 2013 heeft Waterweg Wonen haar middelen uitsluitend besteed in 
het belang van de volkshuisvesting en het wonen in Vlaardingen. Onze 
financiële positie stelt ons in staat om maatschappelijk rendement te 
realiseren en de continuïteit van de (maatschappelijke) onderneming 
te waarborgen. Het maatschappelijk rendementmodel maakt 
ondermeer inzichtelijk welke maatschappelijke uitgaven Waterweg 
Wonen als onderneming met een duidelijk maatschappelijk gezicht 
heeft gedaan (zie MR-model).(MR)

Het kengetal Loan to value (LTV) laat zien welk aandeel van het 
bezit extern gefinancierd is. Daarbij wordt voor de waarde van het 
bezit uitgegaan van de bedrijfswaarde. Algemeen aanvaardbaar is 
maximaal 75% externe financiering. Waterweg Wonen blijft volgens 
het vigerend strategisch voorraadbeleid binnen deze norm. In het vorig 
perspectief lagen de jaren 2013 en 2014 boven de norm. Vanwege 
scherpe aanbestedingen en vertragingen die enkele renovaties 
opliepen is in 2013 minder financiering aangetrokken dan verwacht. De 
bedrijfswaarde volgens het strategisch voorraadbeleid is aanzienlijk 
lager dan de gemiddelde WOZ-waarde in 2013 van c 1,54 miljard. 
De netto schuldpositie in procenten van de WOZ-waarde komt 

volgens deze berekening uit op 25%. Als norm hanteren wij daarvoor 
maximaal 28% als aanvaardbaar.

Figuur 5.1  Loan to value 
(Bedragen x c 1.000)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Netto 
schuldpositie 380.358 424.622 424.452 415.895 393.631 371.679

Bedrijfswaarde 536.992 570.884 584.536 580.729 570.904 563.268

Aandeel externe 
financiering 71% 74% 73% 72% 69% 66%

Financieringsbehoefte/derivaten
De totale leningportefeuille bedraagt per het einde van het jaar 
c 380 mln. (c 371 mln. leningen en swaps en c 9 mln. roll-overs) tegen 
een gemiddelde rentepercentage voor 2013 van 4,21%.

In 2013 zijn op basis van onze financieringsbehoefte leningen 
afgesloten voor c 60 mln. Deze leningen vallen binnen het verkregen 
mandaat voor het jaar 2013.

Figuur 5.2  afgesloten leningen

Soort lening Periode Rentepercentage

Fixe lening 12 mln. 1 oktober tot 1 oktober 2033 3,55%

Fixe lening 10 mln. 1 november tot  
1 november 2038 3,62%

Roll-over 10 mln. 1 april tot 1 april 2019 3 mnds Eur. + 0,69%

Roll-over 10 mln. 1 april tot 1 april 2018 3 mnds Eur. + 0,56%

Roll-over 8 mln. 1 april tot 1 april 2018 3 mnds Eur. + 0,56%

Roll-over 10 mln. 1 mei tot 1 mei 2018 3 mnds Eur. + 0,58%

De exploitatie (inkomsten en uitgaven)

De kasstroom uit onze basisexploitatie moet minimaal positief zijn.

Inkomsten
Gegeven de ontwikkelingen hebben wij de extra huurinkomsten nodig 
om te kunnen voldoen aan de verhuurdersheffing. Per 1 juli hebben wij 
de huren extra verhoogd (‘Scherp aan de wind’). Voor de extra 
huurverhoging is gebruik gemaakt van de inkomensgegevens van de 
Belastingdienst. Waterweg Wonen kreeg uiteindelijk van de 
Belastingdienst voor 94% van de sociale woningen de 
inkomenscategorieën en aantallen huurders aangeleverd. De resterende 
6% huurders hebben een reguliere huurverhoging van 4% gekregen.

+  Gerealiseerd      +/-  Deels gerealiseerd      -  Niet gerealiseerd      x  Vervallen
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Figuur 5.3  huurverhogingen

Inkomenscategorieën

Huur-
verhogings-
percentage

Aantal  
huur-

verhogingen

Inkomen ≤ c 33.614 4,0% 7.256

Inkomen > c 33.614 tot en met c 43.000 4,5% 1.181

Inkomen > c 43.000 6,5% 1.651

Vanaf 1 oktober 2013 is de huurprijs van vrijkomende woningen 
opgetrokken naar 90% van het wettelijk maximum. Dit is van toepassing 
op onze sociale huurwoningen. Voor de zittende huurders verandert de 
huurprijs niet, afgezien van de jaarlijkse huuraanpassing. De huurprijs 
van de vrije sectorwoningen wordt afgestemd op de marktvraag. 

Uitgaven
Waterweg Wonen werkt in lijn met haar motto ‘Scherp aan de wind’ 
verder aan de reductie van haar bedrijfslasten. In 2013 hebben wij een 
efficiencybesparing van circa 1,5% gerealiseerd per verhuureenheid. 
Wanneer dit percentage gecorrigeerd wordt met de inflatie is een 
besparing van ongeveer 4% gerealiseerd (norm 2,5%).

Op basis van de gegevens van het CFV lagen onze netto bedrijfslasten 
in 2012 nog 11% boven de referentiecorporatie en na aftrek van de 
leefbaarheidsuitgaven nog circa 5%. Wij streven ernaar om met onze 
netto bedrijfslasten, exclusief de leefbaarheidsuitgaven, in 2016 op de 
referentienorm uit te komen.

De begroting 2014 is vastgesteld. In december is een meerjaren-
perspectief aangeboden aan de Raad van Commissarissen waarin 
rekening is gehouden met een daling van de lasten op grond van 
efficiency, woningaantallen en de afname van productie (renovatie en 
nieuwbouw).

Figuur 5.4  rendement
(Bedragen x c 1.000)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bedrijfsresultaat 18.290 -7.635 3.592 6.154 8.846 9.083

Verkopen -2.402 -1.168 -1.659 -1.354 -1.283 -2.429

Afschrijving 22.356 24.094 25.762 26.985 28.274 29.585

Waardeverandering -16.977 7.751 1.308

Kasstroom uit 
bedrijfsoperaties 21.267 23.042 29.003 31.785 35.837 36.239

Bedrijfswaarde 536.992 570.884 584.536 580.729 570.904 563.268

Direct rendement 
vastgoed 3,96% 4,04% 4,96% 5,47% 6,28% 6,43%

Voor de bepaling van het direct rendement wordt de operationele 
kasstroom uitgedrukt in een percentage van de waarde van het 
onderliggende bezit. Als het direct rendement onder de gemiddelde 
vermogenskostenvoet uitkomt, wordt ingeteerd op het vermogen. 
Met uitzondering van 2013 en 2014 blijven wij met een direct 
rendement van tussen de 3,96% en 6,43% ruim boven onze gemiddelde 
vermogenskosten van 4,21% (minimale norm). Met name door de 
hogere verhuurdersheffing daalde het direct rendement t.o.v. 2012. 
Door extra kostenbesparingen zal het direct rendement vervolgens 
weer een stijgende lijn vertonen.  

Figuur 5.5  interest dekkingsratio
(Bedragen x c 1.000)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kasstroom uit 
bedrijfsoperaties 21.267 23.042 29.003 31.785 35.837 36.239

Financieringslasten 14.635 15.525 16.514 17.495 17.678 16.718

Interest 
dekkingsratio 1,45 1,48 1,76 1,82 2,03 2,17

Het kengetal interest dekkingsratio/ intrest coverage ratio geeft de 
verhouding weer tussen de operationele kasstroom en de rentelasten. 
Als de dekkingsratio onder de 1,4 ligt (norm WSW) wordt onvoldoende 
kasstroom uit de exploitatie gegenereerd om de rentelasten en de 
aflossing(sfictie) te betalen. De komende jaren blijven wij ondanks de 
veelal oplopende financieringslasten nog boven de minimumgrens 
van 1,4 uitkomen.

Benchmarking
Aedes heeft BDO accountants & (belasting)adviseurs in 2013 een 
onderzoek laten doen naar de omvang en de ontwikkeling van de 
bedrijfslasten. De verhuurdersheffing heeft de urgentie en het belang 
van dit onderzoek verhoogd. Het doel van dit onderzoek was tweeledig. 
Enerzijds diende het inzicht te geven in de redenen voor de stijgende 
trend in de (componenten van de) bedrijfslasten. Anderzijds beoogde 
het ‘do’s and don’ts’ te formuleren op basis van praktijkervaringen. 
Waterweg Wonen heeft deelgenomen aan dit onderzoek.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat de bedrijfslasten van 
Waterweg Wonen in 2013 volgens de benchmark circa c 100 per 
verhuureenheid boven het gemiddelde liggen. Hogere lasten dan 
de benchmark hebben we op de onderdelen: personeelslasten 
(+ c 40), leefbaarheidskosten (+ c 30), rioolrechten en 
afvalstoffen  heffing (+ c 90) en huisvestingskosten (+ c 20). Lagere 
lasten hebben we op de onderdelen automatiseringskosten (- c 20), 
exploitatielasten (- c 20) en algemene kosten (- c 40).

De projecten

Waterweg Wonen heeft rendementseisen gesteld aan haar 
investeringen. Als indicatie van bedrijfseconomisch rendement wordt 
het interne rendement (IRR - internal rate of return) gehanteerd. Het 
interne rendement geeft het werkelijke rendement van de investering 
weer. De aanname is dat alle toekomstige investeringsprojecten 
gefinancierd worden met vreemd vermogen. Als basis daarvoor 
hanteren wij het 10-jaars rentetarief, naar boven afgerond op 0,5%. 
Deze rente stellen wij eenmaal per jaar intern vast aan de hand van de 
geldende tarieven. Naast de goed te maken financieringslasten dient 
de investeerder een vergoeding voor gelopen risico mee te nemen in 
de rendementseis. De opslag is afhankelijk van de soort investering.

Investeringen in nieuwbouw huur
De exploitatie van het reguliere bezit van Waterweg Wonen is op de 
lange termijn structureel positief. Daarnaast genereert Waterweg 
Wonen vermogen door de verkoop van het bestaand bezit. Dit 
vermogen wordt ingezet voor de exploitatie van huurwoningen voor 
de primaire doelgroep in de vorm van het realiseren van een laag 
rendement. Op deze wijze kan het dus heel goed mogelijk zijn dat een 
investering met een onrendabele top, bedrijfseconomisch voldoende 
rendeert. De interne rendementseis is naar doelgroep gedifferentieerd.

Figuur 5.6  vereist rendement

Doelgroep Correctie (C)
Vereist 

Rendement

Huurwoningen onder maximale 
huurtoeslag-/ liberalisatiegrens 
(2013: c 681,02) bR - 1,5% 2,5%

Overige woningen: boven maximale 
huurtoeslag-/ liberalisatiegrens bR + 1% 5,0%

Commerciële ruimten (bijv. winkels) bR + 2% 6,0%

Maatschappelijk vastgoed maatwerk

Bij de nieuwbouw van 20 sociale huurwoningen in De Nieuwe 
Vogelbuurt voldoen we aan de norm: de IRR komt net boven de 5% uit.

Investeringen in bestaand bezit
Investeringen die aan bovengenoemde vereisten voldoen kunnen 
op bedrijfseconomische grondslagen doorgang vinden. Wanneer 
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deze investeringen plaatsvinden in het bestaande bezit, zetten 
wij deze af tegen het rendement en de onrendabele top bij 
doorexploiteren van het complex. Immers, wij hebben in ons bezit 
verschillende complexen met een relatief hoog rendement. Deze 
‘cash cows’ leveren investerings- en fi nancieringsruimte op voor 
andere complexen. Investeren in een positief renderend complex 
kan betekenen dat het complex na investering nog steeds aan de 
bedrijfseconomische vereisten voldoet, maar wel een grote afname 
van de investerings- en fi nancieringsruimte tot gevolg heeft. Daardoor 
kunnen fi nancieringsproblemen ontstaan. Een vergelijking tussen de 
investerings- en fi nancieringsruimte voor en na investering is daarom 
essentieel. Als norm wordt gesteld dat een rendementsval van meer 
dan 10% volkshuisvestelijk bijzondere motivatie verdient.

Governance

Voor de defi nitie van governance sluiten wij aan op de defi nitie van het 
ministerie van Financiën. Hierin wordt governance gedefi nieerd als het 
waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, 

Figuur 5.7  verantwoordingsstructuur

beheersen en toezichthouden van een organisatie, gericht op een 
effi ciënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen, alsmede 
het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording 
afl eggen ten behoeve van belanghouders.

Een woningcorporatie beoogt maatschappelijke en volkshuisvestelijke 
doelstellingen te verwezenlijken. Goed maatschappelijk ondernemer-
schap, met inbegrip van integer en transparant handelen door het 
bestuur en goed toezicht hierop, evenals het afl eggen van verant-
woording over het uitgeoefende toezicht, zijn essentiële voorwaarden 
voor het stellen van vertrouwen in het bestuur en het toezicht door de 
belanghouders. Dit zijn de steunpilaren waarop goede governance rust.

verantwoordingsstructuur waterweg wonen
Verantwoording is een wezenlijk onderdeel van goed governance. Bij 
de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een woningcorporatie 
past dat zij volledig transparant is over haar doelstellingen, beleid en 
organisatie.
De verantwoordingsstructuur van Waterweg Wonen is afgebeeld in 
onderstaand fi guur (5.7).

BeLanGhouders, GeMeenTe en huurders

BesTuurraad van 
coMMissarissen orAudit Commissie

eXTerne 
accounTanT

inTerne 
conTroLe funcTie

veranTwoordinG

Bedrijfsprocessen

Ondersteunend

    Primaire 
bedrijfsprocessen

Management
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René van der Heijden
Manager Bedrijfsvoering Waterweg Wonen

de samenwerking
“In 2013 zijn we als management team van Waterweg Wonen 
in formatie teruggegaan van de directeur-bestuurder en zes 
managers naar de directeur-bestuurder en drie managers. 
Wij denken hiermee niet alleen een goed voorbeeld te geven 
maar ook als kleiner management  slagvaardiger te werk te 
kunnen gaan om onze doelstellingen te realiseren. Ook de 
nieuwe organisatiestructuur, gebouwd op de drie peilers 
Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering, draagt bij aan onze 
slagvaardigheid, flexibiliteit en wendbaarheid.”

scherp aan de wind
“Net als veel andere woningcorporaties zijn ook wij bezig 
met het verlagen van onze bedrijfslasten. Niet alleen omdat 
de huidige economische situatie en de kabinetsmaatregelen 
- waaronder de veelbesproken verhuurdersheffing - hierom 
vragen, maar ook om onze financiële positie te verbeteren. 
Onze solvabiliteit ligt met 19% nu nog onder de normen van 
het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) en het 
Waarborgfonds(WSW). Voor ons is dit geen verrassing. In 
2009 wisten wij reeds dat Waterweg Wonen in de toekomst 
vanwege een enorme vernieuwingsopgave tegen haar 
financiële grenzen aan zou gaan lopen.

De verlaging van onze bedrijfslasten hebben we ingeweven 
in ons Bedrijfsplan 2012–2015. Tot onze tevredenheid 
hebben wij in de jaren 2013 en 2014 al enkele bewegingen 
kunnen maken op dat gebied. Naar aanleiding van het 
organisatieontwikkeltraject dat wij in 2013 doorliepen, 
begeleiden wij nu meerdere collega’s actief bij het vinden 
van een andere baan met de garantie van geen gedwongen 
ontslagen. We begrijpen dat dit niet voor alle medewerkers 
even makkelijk is en proberen dit traject dan ook zo organisch 
mogelijk en in een goede onderlinge sfeer te realiseren. 

Daarnaast beseffen wij dat we met het doorvoeren van de 
inkomensafhankelijke huurverhoging van onze huurders een 
forse bijdrage vragen. Dat valt voor hen niet mee, maar het is 
helaas noodzakelijk de komende jaren, zoals het CFV ook voor 
de gehele sector aangeeft. 

Op diverse terreinen denken wij na over de mogelijkheden 
om onze bedrijfslasten te verlagen. Denk bijvoorbeeld aan 
het efficiënter inrichten van onze onderhoudsactiviteiten en 
het met lagere kostprijzen realiseren van nieuwbouw. Voor 
Waterweg Wonen zelf overwegen wij een kleiner en goedkoper 
kantoorpand te betrekken in de nabije toekomst. We spiegelen 
onze bedrijfslasten uitdrukkelijk met collega-corporaties.”

scherp aan de wind in de praktijk
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Met de wind mee
Vaar je met de wind mee, dan maak je optimaal gebruik van een natuurlijke bron. Op deze 
wijze vaar je gemakkelijk. Zonder dat het veel energie verbruikt. En ook zonder het milieu te 
belasten. Dát is precies wat Waterweg Wonen met haar duurzaamheidsambitie wil bereiken: 
een milieubewuste bedrijfsvoering en een energiezuinige woningportefeuille door optimaal 
gebruik te maken van duurzame energiebronnen zonder deze uit te putten en met een minimale 
belasting van het milieu.



Ambitie 6

wij sTaan voor 
duurZaaMheid

Waterweg Wonen wil een bijdrage leveren aan duurzaamheid (MR) door onze 

bedrijfsvoering en woningportefeuille zo in te richten dat toekomstige generaties in 

hun behoeftevervulling geen belemmeringen ondervinden. De uitdaging is om 

oplossingen te vinden zonder uitputting van natuurlijke bronnen en met minder 

belasting van het milieu. Daarbij zijn al onze inspanningen gericht op een prettige 

en toekomstbestendige samenleving.

Wij kijken zowel naar ‘People’, ‘Planet’ als ‘Profit’ en sturen op zes thema’s uit de 

duurzaamheidmethodiek van Deloitte: ‘visie en beleid’, ‘verankering in de 

organisatie’, ‘duurzame woningportefeuille’, ‘leefbaarheid’, ‘financiën en 

fiscaliteiten’ en ‘transparante communicatie’. Wij willen onze scores op deze 

thema’s verbeteren. Op energieterrein in een sneller tempo verder gaan met het 

verlagen van de CO2uitstoot van ons woningbezit. Het gebruik van 

milieuvriendelijke materialen bij onze nieuwbouw en onderhoudsactiviteiten en in 

onze eigen bedrijfsvoering zullen we verder uitbreiden.



 

Activiteit Score Realisatie

Een verbetering realiseren van de scores in de Deloitte
meting rond duurzaamheid: van gemiddeld 36% in 2011 naar 
gemiddeld 68% in 2015. 

+ In 2013 is de gemiddelde score verhoogd naar 69%, 
bestaande uit:
1. Visie en beleid: 68% (norm: 58%)
2. Verankering organisatie: 61% (norm: 74%)
3. Duurzame woningportefeuille: 60% (norm: 75%)
4. Sturen op leefbaarheid: 55% (norm: 55%)
5. Financiën en fi scaliteiten: 74% (norm: 74%) 
6. Transparante communicatie: 94% (norm: 75%)

We kijken kritisch naar de impact van onze woningportefeuille op mens, milieu en samenleving.
Een besparing van 20% realiseren op het energieverbruik 
van onze woningen in 2018.

+ De CO2 uitstoot van ons bezit is vanaf 1 januari 2008 tot 
eind 2013 met 17% verlaagd. In 2013 is een daling van 
3,3% gerealiseerd.

Wij zijn onze huurders van dienst bij het beperken van 
energiekosten en maken hen bewust van hun bijdrage aan 
energiebesparing zodat de energetische maatregelen daad
werkelijk de gewenste energiebesparingen opleveren.

+ In 2013 zijn tien duurzaamheidcoaches opgeleid. Zij voorzien 
huurders van duurzaamheidsadviezen en maken hen enthou
siast over duurzaamheid.

Wij verduurzamen de woningportefeuille met duurzame 
energiebronnen zoals zonnepanelen, door het toepassen van 
energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurza
me bouwmaterialen en afvalstromen.

+
+

In 2013 zijn twee pilots gestart:
Wij plaatsten zonnepanelen op 20 woningen.
Bij vervangmomenten plaatsen we LEDverlichting en onder
zoeken wij mogelijkheden tot verduurzaming.

We kijken kritisch naar de impact van de eigen bedrijfsvoering op mens, milieu en samenleving.

Verankering van duurzaamheid in de organisatie vormgeven 
door het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering. Aan 
de hand van de in 2012 uitgevoerde klimaatvoetafdruk van 
de organisatie werken wij aan verbetering op de onderdelen 
mobiliteit, inkoop en materiaalgebruik, papier en digitaal 
werken, afval, water en energie.

+

+

+

+

+

+
+

Keuze voor de meest duurzame bedrijfsauto’s en leveran
ciers.
Monitoring van inzet van bedrijfsauto’s door een in 2013 
opgezet kilometerregistratiesysteem.
De fi etsenstalling is uitgebreid en wij voerden een proef uit 
met ebikes.
Wij voerden een mobiliteitsscan uit en gaven advies aan 
medewerkers over hun woonwerkverkeer.
Het papierverbruik is na vermindering van 25% in 2012 in 
2013 5% verder omlaag.
Het afval wordt gescheiden en hergebruikt.
Lager energieverbruik in ons bedrijfspand door het toepas
sen van sensoren.

samenwerking met partijen
In 2013 is geïnvesteerd in de samenwerking met de gemeente 
Vlaardingen, belanghouders, partners en andere partijen. In het 
kader van de jaarlijkse actualisatie van het SVB spraken wij met 
belanghouders ook over duurzaamheid.
De gemeente Vlaardingen wil met het programma Duurzaamheid 
Vlaardingen 2012 - 2015 een impuls geven aan het stimuleren van 
duurzame ontwikkelingen in de stad. In navolging van dit programma 
is op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, het Platform Duurzaam 
Vlaardingen geformaliseerd. Deelname aan het Platform Duurzaam 
Vlaardingen moet leiden tot nieuwe innovatieve samenwerking waarbij 
de kennis en de middelen op de markt beter worden benut om zo ‘meer 
met minder’ te bereiken en het verduurzamingsproces in de gebouwde 
omgeving te versnellen. Het Platform Duurzaam Vlaardingen vormt 
een netwerk van diverse samenwerkingspartners, woningcorporaties, 
banken, kennisinstituten, ondernemers etc.
In 2013 is duurzaamheid als richtinggevend kader opgenomen 
in het Actieplan Wonen. De duurzaamheidsdoelstellingen van 
Waterweg Wonen zijn hierin opgenomen. In 2014 zullen wij nieuwe 
prestatieafspraken met de gemeente Vlaardingen maken.

In 2012 en 2013 was Waterweg Wonen de ‘Winnaar Best 
Practice Duurzaamheid’ bij de Deloitte Kordes Award voor 
de (semi)publieke instelling met het beste jaarverslag. 
Waterweg Wonen won de duurzaamheidsprijs vanwege de 
concrete duurzaamheidsdoelstellingen en het Maatschappelijk 
Rendementmodel (MR) (zie het uitklapvel achterin dit jaarverslag). In dit 

Vlaardingen24.nl  11 oktober 2013

Vlaardingen gaat voor duurzame woningen
Herman van Nieuwenhuizen | 11-10-2013

VLAARDINGEN – De komende jaren zullen duizenden woningen in Vlaardingen duurzamer worden. Op 10 

oktober, de nationale Dag van de Duurzaamheid ondertekenden vertegenwoordigers van het bedrijfsleven,  

woningcorporaties, de Technische Universiteit Delft, commerciële woningverhuurders, de Rabobank Schiedam-

Vlaardingen en de gemeente Vlaardingen hiervoor  een samenwerkingsovereenkomst. De betrokken organisaties 

trekken samen op als ‘Platform Duurzaam Vlaardingen’.

Op de dag van de ondertekening heeft Waterweg Wonen al het voortouw genomen met de start van twee 

proefprojecten. Het betreft het plaatsen van zonnepanelen op de woningen. Er zijn100 sets zonnepanelen  

beschikbaar voor de huurders van de woningcorporatie. Vanaf 10 oktober kunnen zij zich aanmelden in een 

speciaal geprepareerde modelwoning aan de Kraanvogellaan 106 . Hier kunnen zij zien hoe de zonnepanelen  

werken. Daarnaast gaat Waterweg Wonen 12 enthousiaste huurders als duurzaamheidscoach opleiden.

De samenwerkingsovereenkomst om duizenden woningen te verduurzamen gaat volgens wethouder Jan 

Robberegt zo’n 640 manjaren aan arbeid opleveren. De afdeling Sociale Zaken van de gemeente zal hierbij nauw 

betrokken worden, waarbij gekeken wordt hoe er zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden hierbij aan werk  

geholpen kunnen worden. Daarbij komen ook nog eens de economische voordelen voor het Vlaardingse 

bedrijfsleven, een aanzienlijke besparing op energie en een daaraan verbonden reductie van de uitstoot van CO 2.
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jaarverslag maakt duurzaamheid voor het eerst onderdeel uit van het 
Maatschappelijk Rendementmodel.

In 2013 nam Waterweg Wonen als de eerste en enige corporatie deel 
aan de Transparantiebenchmark. Transparantie is een voorwaarde 
voor heldere verslaggeving. Met deze benchmark biedt het ministerie 
van Economische Zaken inzicht in de wijze waarop de grootste 
Nederlandse ondernemingen verslag doen van hun Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen(MVO)-activiteiten. Waterweg Wonen 
scoorde hoog op de gebieden maatschappelijke prestaties en 
relevantie. Verbeterpunten – zoals een toets door een onafhankelijke 
partij op de maatschappelijke verantwoordingsinformatie – zijn in dit 
jaarverslag verwerkt. Waterweg Wonen eindigde als relatief kleine 
organisatie op plaats 135 van in totaal 260 organisaties.

externe toetsing op duurzaamheid (MR)

De huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van 
duurzaam bouwen en wonen, raken de woningcorporatie. Waterweg 
Wonen heeft haar duurzaamheidsprestaties aan de hand van de 
Maturity check van Deloitte in 2011 getoetst. Het model toetst de 
huidige én de gewenste toekomstige duurzaamheidsprestaties. In 
2012 heeft Waterweg Wonen aan de hand van de huidige situatie 
(nulmeting) bepaald waar kansen liggen voor verbetering op zes 
duurzaamheidsthema’s (thema’s: visie en beleid, verankering in de 
organisatie, duurzame woningportefeuille, sturen op leefbaarheid, 
fi nanciën en fi scaliteiten en transparante communicatie). Eind 2013 
zijn de duurzaamheidsprestaties opnieuw gemeten. De uitkomsten 
laten zien dat op bijna alle thema’s een groei in de scores is te zien. 
Uitschieter is het thema ‘transparante communicatie’ waar we met 
94% ruim boven de gewenste ambitie scoren. Op het thema ‘visie 
en beleid’ behalen we in 2013 de gewenste score van 74%. Met 
het thema ‘duurzame woningportefeuille’ zijn we op de goede weg. 
Wat betreft de vermindering van het energieverbruik en de CO2-
uitstoot in de woningvoorraad zitten we op schema. In 2014 willen 
we de mogelijkheden in de richting van energieneutrale woningen 
onderzoeken en zetten we in op verduurzaming van het inkoopbeleid 
van de afdeling vastgoed. In 2015 voeren we een eindmeting uit.

Figuur 6.1  duurzaamheidmethode deloitte

 Score 2013      Score 2011      Maximale score      Ambitie 2015

Meten is weten
In 2013 startte Waterweg Wonen met het meten van 
duurzaamheidsprestaties. Wij hebben een eerste beperkte nulmeting 
uitgevoerd om inzicht te krijgen in hoe onze huurders denken over 
duurzaamheid. De meting maakt onderdeel uit van de enquête 
reparatieverzoeken. 40 mensen vulden de enquête in:
• 92% vindt het belangrijk dat Waterweg Wonen zich inzet voor 

duurzaamheid;
• 77% is tevreden over wat Waterweg Wonen doet op het gebied van 

duurzaamheid;
• 64% is bekend met de maatregelen die Waterweg Wonen neemt op 

het gebied van duurzaamheid.

We kijken kritisch naar de impact van onze 
woningportefeuille op mens, milieu en 
samenleving (MR)

Maatregelen woningvoorraad
In 2013 maakten 1.150 woningen een labelsprong door gevel- en 
vloerisolatie en vervanging of plaatsing van hoog rendement (HR) 
cv-ketels. Het aantal woningen met een groen label A, B of C nam 
met 940 toe. De CO2-uitstoot van het bezit nam af met 3,3%. Ons streven 
is eind 2015 een afname van de CO2-uitstoot te realiseren van 20% 
vergeleken met 1 januari 2008. De tussenstand eind 2013 is 17%. 
In 2013 waren de belangrijkste besparingen:
• Bonnweg en Eksterlaan: groot onderhoud 231 woningen 

van F naar B;
• Westwijk: Wiardi Beckmansingel, Prof. Rutgersstraat, 

Boerhaavestraat, Kamerling Onnesstraat: 379 woningen 
van C of D naar B.

Figuur 6.2  voortgang besparing energievoorraad

 In 2008 gemiddeld E Eind 2013 gemiddeld D

 A      B      C      D      E      F      G

Pilot duurzaamheidscoaches
Tien huurders zijn opgeleid tot duurzaamheidscoach. Vanaf 
december 2013 voorzien zij in vijf complexen medehuurders van 
duurzaamheidsadviezen. Huurders die geïnteresseerd zijn worden 
benaderd. De adviezen helpen om het energieverbruik terug te 
dringen, maar ook bij het beter omgaan met water en afval.

Wervingsadvertentie voor 12 duurzaamheidscoaches.

Burgemeester Van Lierplein 51  Tel. (010) 248 88 88
Internet www.waterwegwonen.nl  mijn.waterwegwonen.nl  E-mail info@waterwegwonen.nl

Waterweg Wonen is lid van KWH

Wil je ook geld besparen of een bijdragen leveren aan het milieu?  
Een huishouden kan al snel 10 procent besparen op de 
energierekening. Dit is gemiddeld zo’n 100 tot 200 euro per jaar!  
En dat alles vooral door kleine en eenvoudige maatregelen,  
je moet alleen even weten hoe. 

Meer weten?
Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk (met een kleine onkosten
vergoeding) en huurder van Waterweg Wonen? Ben je enthousiast 
over duurzaamheid? En vind je het leuk om anderen hierover te 
vertellen en hen te voorzien van advies? Dan ben jij misschien  
wie wij zoeken!

Waterweg Wonen zoekt: 

12 enthousiaste huurders  
die als duurzaamheidscoach  
aan de slag willen gaan

 

Duurzaamheid loont!

Kom naar de informatiebijeenkomst
maandag 7 oktober van 17.00 - 19.00 uur

Locatie: Activiteitencentrum Onff,  

Van Hogendorplaan 139, Vlaardingen

Bel voor meer informatie met:  

(010) 248 88 88 en vraag naar de heer  

Atmane Hamdi.

1.  Visie en beleid

2.   Verankering 
organisatie

3.   Duurzame 
woning-
 portefeuille

4.   Sturen op 
leefbaarheid

5.   Financiën 
en fi scaliteiten

6.   Transparante 
communicatie
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Pilot zonnepanelen
Na de zomer is samen met partner Eneco de pilot zonne-energie 
opgepakt. 450 woningen uit ons bestand bleken geschikt voor plaatsing 
van zonnepanelen. Dit betreft eengezins woningen met een dak gericht 
op het zuiden of zuidwesten. Waterweg Wonen heeft zonnepanelen 
beschikbaar gesteld voor 100 woningen. 20 woningen zijn inmiddels 
voorzien van zonnepanelen. De huurders geven als reden voor 
deelname op: het belang van duurzaamheid, de wens zelfvoorzienend 
te zijn en inzicht in eigen energieverbruik.

Vooruitblik naar 2014
Wij zullen ons in 2014 door middel van pilots richten op de realisatie 
van energieneutrale woningen, zowel bij nieuwbouw als renovatie. 
Bij de gebiedsontwikkeling zien we een rol voor Waterweg Wonen 
als aanjager van de ontwikkeling van duurzame koopwoningen. In de 
Holy-Zuidoost realiseert Dura Vermeer woningen die voldoen aan het 
Bouwbesluit, wat overeenkomt met een EPC-waarde 
van 0,6 en EPA-label A++. Alle ambities om energieneutrale woningen 
te bouwen (EPC-waarde 0) zullen door Dura Vermeer en Waterweg 
Wonen op haalbaarheid worden onderzocht. De klant en gunstige 
fi nancieringsconstructies staan daarbij centraal. Waterweg Wonen 
zal vanuit haar ambitie én ter stimulatie c 120.000 beschikbaar stellen 
voor aanvullende energetische maatregelen voor de 20 sociale 
huurwoningen in de Holy-Zuidoost. Daarnaast zal Waterweg Wonen 
haar partners in het Platform Duurzaam Vlaardingen aansporen tot 
creatieve oplossingen.
De inkoop en het gebruik van bouwmaterialen zal in 2014 nog 
zorgvuldiger geschieden. Wij zetten in op een vermindering van het 
afval. De bedrijven waarmee wij samenwerken vormen belangrijke 
schakels in de keten. Wij zullen duurzaam ondernemen in de keten 
stimuleren door aandacht voor duurzaamheid bij leveranciers te 
versterken.

We kijken kritisch naar de impact van de 
eigen bedrijfsvoering op mens, milieu en 
samenleving (MR)

De verankering in de organisatie krijgt vorm door het verduurzamen 
van de eigen bedrijfsvoering. Wij namen maatregelen om de 
klimaatvoetafdruk van de eigen bedrijfsvoering te verkleinen. De acties 
waren gericht op het verduurzamen van de organisatie door besparing 
van grondstoffen en de vermindering van de CO2-uitstoot.

Een mijlpaal in 2013 was het besluit om te verhuizen naar een nieuw 
te bouwen duurzaam bedrijfspand. Dit besluit is, naast fi nancieel-
economische overwegingen, ook genomen vanuit de gedachte dat 
alleen met duurzame bedrijfshuisvesting grote verbeteringen zijn te 
boeken ten opzichte van de huidige situatie. Het nieuwe werken en de 
krimp van de organisatie zullen in de toekomst leiden tot vermindering 
van het kantooroppervlak. Door het creëren van fl explekken zullen 
we werkplekken effi ciënt benutten. Waterweg Wonen zal de hoge 
huurlasten van het huidige pand uitsparen. In het nieuwe kantoor 
gebruiken wij duurzame energie. Tevens wordt bij de inrichting 
rekening gehouden met duurzaamheid.

Op de thema’s mobiliteit, inkoop en materiaalgebruik, papier en digitaal 
werken, afval, water en energie hebben we intern diverse acties 
uitgevoerd in 2013.
Wij sturen aan op het verduurzamen van het werk-werk verkeer. 
Daarvoor kiezen wij de meest duurzame bedrijfsauto’s en leveranciers. 
In 2013 zetten wij een kilometerregistratiesysteem op om het gebruik 
van onze bedrijfswagens beter te monitoren.
Om gezondheid te bevorderen en het milieu te ontzien stimuleren 
we medewerkers zoveel mogelijk per fi ets te reizen of duurzame 
alternatieven te kiezen voor hun woon-werkverkeer. Op verzoek van 
medewerkers is de fi etsenstalling uitgebreid en hebben wij een proef 
met e-bikes uitgevoerd als alternatief vervoermiddel. Een aantal 
medewerkers schafte zelf een e-bike aan. Dankzij de mobiliteitsscan 
ontvingen medewerkers advies over hun woon-werkverkeer.
Alle programma’s om duurzame materialen te gebruiken zijn in 2013 
gecontinueerd of uitgebreid. De allrounders werken inmiddels met een 
palmtop computer waardoor werkbonnen niet meer worden afgedrukt. 
Ook bij opnames voor planmatig onderhoud en conditiemetingen in 
de woningen wordt steeds vaker een tablet gebruikt. Gelijktijdig zijn 
geautomatiseerde leveringen van materialen aan de hand van het 
verbruik geïntroduceerd, waardoor een minimale voorraad kan worden 
aangehouden. 

Pilot LED verlichting
Vier complexen zijn voorzien van LED verlichting in trappenhuizen en 
op de galerijen.
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Dubbelzijdig printen is standaard geworden. Daarnaast gaan 
medewerkers bewuster om met papier door met een eigen 
printcode te printen. Documenten worden vaker uitsluitend digitaal 
opgeslagen. Steeds meer publicaties zoals het jaarverslag, brochures 
en ook vakbladen en loonstroken worden digitaal verstuurd. Het 
huurdersdossier is online in te zien via mijn.waterwegwonen.nl. 
Klanttevredenheidenquêtes vinden vrijwel uitsluitend digitaal plaats. 
Het papierverbruik is na 25% vermindering in 2012 in 2013 5% verder 
omlaag gegaan.

Binnen het bedrijf worden papier, karton en plastic gescheiden en 
gerecycled. Cruciaal voor het succes blijft wel het bijbehorende 
duurzame gedrag van medewerkers.
In veel kantoorruimtes zijn sensoren geplaatst waardoor lichten alleen 
branden als de ruimtes worden gebruikt. Het verminderen van energie- 
en waterverbruik bleek op Vigilantis moeilijk te realiseren vanwege de 
centrale installaties in het gebouw, die worden gedeeld met andere 
organisaties.
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Een oogje in het zeil houden
Waterweg Wonen hecht aan goed risicomanagement. Met behulp van een risicoprofiel met 
de tien belangrijkste risico’s van Waterweg Wonen wordt nu continu een oogje in het zeil 
gehouden. Op deze wijze kan adequaat worden ingespeeld op de risico’s die zich gedurende 
de reis voordoen. 



Focus 1

focus op 
risicoManaGeMenT

In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de voortgang van het focusgebied 

‘risicomanagement’ uit ons bedrijfsplan 2012  2015 en jaarplan 2013.



Top 10 belangrijkste risico’s

Voor woningcorporaties is er de afgelopen jaren voldoende 
aanleiding om risicomanagement toe te passen. De ‘governance code 
woningcorporaties’(6) schrijft risicomanagement voor. Toezichtorganen 
als het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en de Raad van 
Commissarissen hebben informatie over risico’s nodig om hun taak 
goed te kunnen uitoefenen. Ook diverse recente incidenten in de 
sector pleiten voor risicomanagement.

In de basis bestaat risicomanagement uit het identifi ceren, 
analyseren, beheersen en vervolgens evalueren van de 
organisatiebrede risico’s. Daarbij wordt een methode 
toegepast waarmee alle betrokkenen praktisch kunnen werken. 

(6) Code ontwikkeld door brancheorganisatie Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties, met als doel het vaststellen van 
normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en fi nanciële beheersing.

Figuur 7.1  risicoprofi el
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1. ingrijpend overheidsbeleid

Risico’s Beheersmaatregelen

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Verhuurdersheffi ng
Beperking taken woningcorporaties
Nieuwe Warmtewet
Commerciële activiteiten met ongeborgde leningen 
fi nancieren 

Verhogen huren
Verlagen bedrijfslasten 
Bijstellen van en communiceren over activiteiten en/
of ambities
Aanpassen servicekostenafrekeningen
Uitbesteden aan projectontwikkelaars, vb. grond van 
Vlaardings Geluk aan Era Contour

2. niet-marktconform plannen

Risico’s Beheersmaatregelen

Onvoldoende marktinzicht WoON-onderzoek van de Rijksoverheid
Thermometer koopwoningen NVB-bouw
Informatie Funda en makelaars

4. Beperkt houdbaar participatiemodel

Risico’s Beheersmaatregelen

Huurdersgroepen 
niet bereiken

Onderzoeken nieuwe 
participatievormen
Geïnteresseerden 
betrekken bij planvorming

5. ontbreken juiste basis samenwerking i.c. projecten

Risico’s Beheersmaatregelen

Ineffectieve samenwerking 
met partners

Sluiten gebiedsovereenkomst
De Nieuwe Vogelbuurt
Voorbereiden keten samen werking voor 
keuken, badkamer en toilet traject

9. uitstroomrisico personeel

Risico’s Beheersmaatregelen

Niet gewenste 
uitstroom 
realiseren

Sociaal plan
Selectie outplacement -
bureau
Mobiliteit vergroten

10. calamiteiten

Risico’s Beheersmaatregelen

Ontstaan brand/ontploffi ng
Asbestbesmetting/ 
legionella besmetting
Ongezond binnenklimaat
Instorten/ bezwijken van constructies

Crisisbeheersingsplan opgesteld 
Protocollen geschreven en 
crisisteam samengesteld
Periodieke inspecties 
Voorlichting

3. Mismatch woningvraag - aanbod

Risico’s Beheersmaatregelen

(Tijdelijk) meer vraag 
naar huurwoningen
Meer vraag van 
middeninkomens

Defi niëren 
wensvoorraad
Sloop van kwaliteits-
arme woningen
Realiseren betaalbare 
vrije sector woningen

7. Beperkt rendement maatschappelijk vastgoed

Risico’s Beheersmaatregelen

Investeringen niet 
(maatschappelijk) rendabel

Minder ontwikkeling en beheer 
maatschappelijk vastgoed
Verscherpte toetsing uitvoeren

6. Tegenvallende omzet verkoop bestaand bezit

Risico’s Beheersmaatregelen

Afname koopinteresse
Beperking hypotheekrenteaftrek

Nieuwe complexen Bern- en Brusselweg in de verkoop 
Aanbieden compleet afgewerkte woningen
Inzetten social media

8. onvoldoende competenties

Risico’s Beheersmaatregelen

Gebrek aan kennis, 
vaardigheden of 
ervaring

Kwantitatieve en 
kwalitatieve inzet personeel 
inzichtelijk gemaakt
Medewerkers zijn berekend 
op (nieuwe) taken

Risicomanagement levert een bijdrage aan het daadwerkelijk 
behalen van doelstellingen en ondersteunt continu de verbetering en 
de uitbouw van de organisatie.

Bij Waterweg Wonen staat risicomanagement hoog op de agenda. 
Wij denken voldoende handvatten te hebben om op een adequate 
manier in te kunnen spelen op (verwachte) risico’s. Wij zijn van 
mening dat goed risicomanagement ons in staat stelt preventief – in 
tegenstelling tot toetsing achteraf – in te spelen en te sturen op risico’s 
die zich in de bedrijfsvoering voordoen. Om meer inzicht te krijgen in 
de mate waarin en de wijze waarop wij risico’s beheersen, hebben 
wij reeds in 2011 een strategische risicoanalyse uitgevoerd. Hierbij 
zijn de belangrijkste risico’s in kaart gebracht die onze doelstellingen 
mogelijk bedreigen. Tevens is vastgesteld in welke mate sprake is 
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van voldoende beheersing van deze risico’s en waar aanvullende 
beheersmaatregelen noodzakelijk zijn.
In 2012 hebben wij hieraan vervolg gegeven door deze risico’s toe 
te wijzen aan risico-eigenaren. Het management van Waterweg 
Wonen is zich meer bewust geworden van risico’s die relevant zijn 
voor onze organisatie door het zetten van stappen die onderdeel 
uitmaken van deze analyse. Het management heeft een beter 
(gedeeld) inzicht gekregen in deze risico’s en de beheersing daarvan 
(risicoprofiel). Daarmee voorziet Waterweg Wonen in een behoefte 
van de toezichthouders en geven wij een duidelijk signaal naar onze 
belanghouders over het belang dat wij hechten aan beheersing en 
transparantie. Ieder kwartaal rapporteert de risico-eigenaar over zijn/
haar risico.

In het risicoprofiel op pagina 60 (figuur 7.1) zijn de tien belangrijkste 
risico’s van Waterweg Wonen op een rij gezet. 

Het risico dat in de nieuwe organisatie het gebrek aan kennis, 
vaardigheden en ervaring van medewerkers de uitvoering van het 
werk en het behalen van de daaraan verbonden doelstellingen in 
gevaar brengen, schatten wij niet meer hoog in. Nagenoeg alle 
medewerkers zijn en zullen naar verwachting op hun taken berekend 
zijn. Het risico valt daarmee uit de top 10, het blijft vanzelfsprekend wel 
een aandachtspunt.

enkele risico-onderdelen uitgelicht
Parlementaire enquêtecommissie op werkbezoek (bij risico 1)
In september ging de parlementaire enquêtecommissie 
woningcorporaties op werkbezoek bij diverse woningcorporaties. 
Ook Waterweg Wonen mocht de commissie ontvangen. Bij 
Waterweg Wonen luisterde de commissie mee met de telefonische 
dienstverlening, kreeg ze informatie over de leefbaarheidsactiviteiten 
en vormde ze al wandelend een beeld van herstructurering en 
gebiedsontwikkeling. De commissie doet onderzoek naar de huidige 
werkwijze van corporaties, en die van de afgelopen jaren, om 
nieuw beleid te kunnen maken. De enquêtecommissie rondt naar 
verwachting in het najaar van 2014 haar onderzoek af.

Nieuwe Warmtewet (bij risico 1)
Op 1 januari 2014 wordt de Warmtewet van kracht. De Warmtewet 
is een energiewet en regelt vergelijkbaar met de Gas- en 
Elektriciteitswet de levering van warmte aan eindgebruikers 
(consumenten). Door de invoering van de wet worden exploitanten van 
een warmtenet behandeld als energieleveranciers. Vanaf 2014 januari 
moet de afrekening van warmtelevering in de servicekosten aan 
andere eisen voldoen. De kosten voor het leveren van warmte worden 
bovendien gemaximeerd. Alle warmtenetten, hoe klein ook, vallen 
onder de werking van de wet. Dat heeft veel gevolgen voor corporaties 
met blokverwarming of warmtapwaterlevering zoals Waterweg 
Wonen. Het gaat bij Waterweg Wonen om 30 complexen die onder 
de Warmtewet vallen. Dit zijn 2.972 woningen waarvan 375 woningen 
onderdeel van VvE-complexen zijn. Voor de VvE-complexen geldt 
echter dat de VvE de energieleverancier is en niet Waterweg Wonen.

Er is een werkgroep opgericht die voorbereidingen heeft getroffen 
voor de inwerkingtreding van deze wet. Waterweg Wonen heeft de 
effecten op het beleid en de huurcontracten uitgewerkt:
• correspondentie algemene leveringsvoorwaarden aan huurders 

met betrekking tot levering warmte en/of warm tapwater;
• communicatie van wijzigingen in de prijzen voor levering van warmte;
• opnemen in complexen van meterstanden;
• afhandelen van geschillen met betrekking tot warmtelevering 

organiseren;
• financiële compensatie bij storingen.

Ketensamenwerking (bij risico 5)
Waterweg Wonen kiest ervoor om met huidige en toekomstige 
partners vergaand samen te werken in de keten. Het doel is een 
kwaliteitsverhoging voor de huurder realiseren en daarnaast het 
verlagen van de faalkosten. Dit willen wij doen door met en van 

elkaar te leren en de opgedane ervaringen te gebruiken voor nieuwe 
projecten die voor ketensamenwerking in aanmerking komen.
De aanbesteding van het ketensamenwerkingstraject voor de 
keuken-, badkamer- en toiletvervangingen (KBT) is naar behoren 
verlopen. In de eerste selectieronde is een vijfentwintigtal potentiële 
partners getoetst op met name financiële criteria. Na een uitgebreid 
beoordelingstraject met bezoeken en presentaties bleven uiteindelijk 
drie partijen over. Met ingang van 1 april 2014 zal daadwerkelijk met de 
ketensamenwerking met deze drie partijen voor keukens, badkamers 
en toiletten worden gestart.

Calamiteiten (bij risico 10)
Asbest Eksterlaan
Tijdens het verwijderen van asbest in een mutatiewoning aan de 
Eksterlaan werd asbestkoord aangetroffen rond de verwarmings-
leidingen. Het asbestkoord werd aangetroffen daar waar de leidingen 
in het plafond c.q. in de vloer gaan. Men ontdekte dat deze leidingen 
zijn ingepakt met asbestkoord vanwege eventuele branddoorslag.  
Na deze constatering is direct gehandeld door een Plan van Aanpak 
op te stellen. Naar aanleiding van dit Plan van Aanpak zijn de 
voor bereidende werkzaamheden gestart in de betreffende mutatie-
woning. Tijdens deze voorbereidende werkzaamheden ontdekte men 
echter een asbestbesmetting in de woning. Op basis van deze 
ontdekking is opdracht gegeven om in acht andere leegstaande 
woningen metingen te verrichten, waarna vervolgens metingen in alle 
woningen in het complex hebben plaatsgevonden. Onder regie van het 
crisisteam werden de bewoners middels brieven op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen, werd een voorlichtingsbijeenkomst 
georganiseerd, werd het planteam – waarin bewoners zitting 
hebben – betrokken bij de besluitvorming over de aanpak van het 
verwijderen van de asbest. De uitvoering van het groot onderhoud – 
inclusief de asbest verwijdering – is vervolgens rustig verlopen.

De Eksterlaan

Arbeidsmigranten
Naar aanleiding van berichtgevingen over de onderbetaling van 
arbeidsmigranten in de wegenbouw, werden gemeente Vlaardingen 
en Waterweg Wonen benaderd door RTL Nieuws. Gedurende 
drie weken heeft een journaliste van RTL Nieuws bij de gemeente 
informatie opgevraagd over het Convenant Tijdelijke Huisvesting 
Arbeidsmigranten en bij Waterweg Wonen over de huisvesting van 
arbeidsmigranten in woningen aan de Specht- en Torenvalklaan. 
Centraal daarbij stonden haar vraag of het convenant nu wel het 
juiste effect had en haar mening dat arbeidsmigranten te veel 
huur betaalden aan de (tussen)verhurende uitzendbureaus. Een 
nauwe samenwerking met de convenantpartners, in het bijzonder 
de gemeente, en intensief contact met de journaliste, leidden op 
donderdag 12 december tot een kort item in RTL Nieuws, waarin 
wethouder Hans Versluijs de Vlaardingse situatie toelichtte. Deze 
uitzending heeft ertoe geleid dat in de Vlaardingse politiek vragen 
zijn gesteld over de situatie van de arbeidsmigranten in Vlaardingen 
en Waterweg Wonen verscherpt toeziet op de (tussen)verhuring van 
tijdelijke woningen aan arbeidsmigranten door de uitzendbureaus.
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Met bevaren volk is het goed zeilen
Het is goed werken met ervaren en betrokken mensen. Uit alles blijkt dat zowel het ‘reilen 
en zeilen’ als de dienstverlening aan onze huurders in 2013 opnieuw op een kwalitatief hoog 
niveau is uitgevoerd. En dat ondanks de interne organisatieontwikkeling die plaatsvond en die 
veel aandacht en energie heeft gevraagd van onze medewerkers. 

Focus 2

focus op 
orGanisaTie- 

onTwiKKeLinG



Focus 2

focus op 
orGanisaTie- 

onTwiKKeLinG
In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de voortgang van het focusgebied 

‘organisatieontwikkeling’ uit ons bedrijfsplan 2012  2015 en jaarplan 2013.



Grote veranderingen in werkaanbod, krimp in formatie
In de jaren 2012 - 2015 vermindert het werkaanbod van Waterweg 
Wonen door een afname van de hoeveelheid projectgerelateerd werk. 
Dit komt onder andere door een afname van renovatiewerkzaamheden 
en een afname van het aantal woningen in de bedrijfsplanperiode. 
Daarnaast zal de herstructurering vanuit het Actieplan Wonen minder 
snel verlopen als gevolg van (de nasleep van) de economische 
recessie en de daarmee gepaarde marktontwikkelingen. Tenslotte 
verwachten we door een verdergaande efficiencyverbetering in onze 
bedrijfsprocessen een afname in de formatiebehoefte. Bovenstaande 
ontwikkelingen maken dat circa 30% van het aantal formatieplaatsen 
zal verdwijnen in de periode 2012 - 2018. Onder de noemer ‘Scherp aan 
de wind’ werd dit verder uitgewerkt in 2013.

organisatieontwikkeling ‘scherp aan de wind’
In 2012 startten de voorbereidingen voor het organisatie ontwikkel-
proces. Met dit proces wordt beoogd een geleidelijke afbouw van de 
omvang van de organisatie te realiseren. In het eerste kwartaal 
van 2013 is een aantal grote stappen gezet in het organisatie ontwikkel-
proces. De Startnotitie Organisatieontwikkeling werd in januari 
bekend gemaakt, waarna de kwartiermakers de daarin vermelde 
uitgangspunten verder uitwerkten in de toekomstige organisatie-
structuur en de afdelingsstructuren.
De keuze is gevallen op een organisatiestructuur met de afdelingen 
Klant, Vastgoed, Bedrijfsvoering en een bestuursstaf. In de 
eerste week van april werd het Inrichtingsplan voorgelegd aan 
de ondernemingsraad en gedeeld met de medewerkers. Parallel 
aan de totstandkoming van het Inrichtingsplan werd gewerkt 
aan de totstandkoming van het Sociaal Plan. In het Sociaal Plan, 
dat vanuit constructief overleg met de ondernemingsraad en de 
werknemersorganisaties tot stand kwam, staan de stappen van het 
plaatsingsproces beschreven. Daarnaast worden in het Sociaal Plan 
de mogelijkheden beschreven om medewerkers die boventallig zijn te 
ondersteunen.
Het plaatsingsproces ging direct na de zomer van start. In september 
en oktober vonden met alle medewerkers individuele gesprekken 
plaats. In die gesprekken werd kenbaar gemaakt of een medewerker 
op een functie geplaatst was of als boventallig werd aangemerkt. 
Met medewerkers die als boventallig waren aangemerkt, werd een 
tweede gesprek gevoerd om de vervolgstappen te bespreken. Samen 
met de ondernemingsraad werd een organisatie geselecteerd die de 
boventallige medewerkers in mobiliteit gaat begeleiden bij het vinden 
van ander werk. Uitgangspunt daarbij is dat er geen gedwongen 
ontslagen zullen vallen. Dit vraagt om inspanningen van Waterweg 
Wonen, maar ook van de medewerkers.
Per 1 januari 2014 gaat de organisatie in haar nieuwe structuur van 
start.

Mobiliteit en ziekteverzuim
Waterweg Wonen kent in 2013 de volgende in-, door- en 
uitstroomcijfers:

Figuur 8.2  in-, door- en uitstroomstatistieken

Norm 2013 Score 2012

Instroom - 1 - 6

Doorstroom >=2 1 Negatief 4

Uitstroom: korter dan 2 jaar in 
dienst <=5 1 Positief 5

Uitstroom: 2 jaar of langer in 
dienst >=6 9 Positief 6

Vacatures gemiddeld openstaand <= 5 <= 2 Positief <= 2

De uitstroom van negen medewerkers werd gerealiseerd door 
de arbeidsovereenkomst van een tijdelijke medewerker niet te 
verlengen en door medewerkers die met pensioen gingen. In een 
aantal gevallen is maatwerk geleverd door het faciliteren van het 
starten van een eigen bedrijf en de overstap naar een nieuwe baan te 
vergemakkelijken.
De instroom betreft een medewerker Service & Onderhoud. De 
doorstroom betreft de projectcontroller die aangesteld werd in de 
functie van Teamleider Techniek.

Figuur 8.3  personeelsstatistieken

norm 2013 Score 2012

Ziekteverzuim totaal <= 5,5% 3,5% Positief 3,9%

Kort verzuim (< 6 weken) <= 2,5% 2,4% Positief 2,4%

Lang verzuim (>= 6 weken) <= 3% 1,1% Positief 1,5%

Frequentie <= 1,40 1,25 Positief 1,43

Fte’s einde jaar 137 138,7 Negatief 146,3

Het verzuim is in 2013 verder gedaald naar 3,5%. Dit terwijl het door 
de organisatieontwikkeling toch een spannend jaar was voor onze 
medewerkers. Het kortdurend verzuim is niet toegenomen en het 
langdurig verzuim nam met 0,4% af. Volgens een analyse van Arboned 
was het gemiddeld landelijk ziekteverzuim 3,8%.

Digitalisering
In het eerste kwartaal is de werkgroep ‘Digitalisering’ gestart. De 
deelnemers aan deze werkgroep komen van diverse afdelingen 
binnen onze organisatie. Zij hebben als doel inzichtelijk te maken 
welke (voornamelijk klant)processen gedigitaliseerd kunnen worden. 
Door deze processen vergaand te digitaliseren, is efficiencywinst 

Figuur 8.1  organogram

Directeur-bestuurder

Klant

Bestuursstaf

Bedrijfsvoering Vastgoed

Financiën
Informatie-

management  
& Control

P&O Communicatie Techniek Service en 
OnderhoudKlantvraag Klantrelatie
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te behalen. Processen kunnen sneller verlopen, waardoor de 
klant mogelijk eerder kan worden geholpen dan momenteel het 
geval is. Digitalisering heeft uiteindelijk ook als voordeel dat 
voor deze processen minder mankracht nodig is. Belangrijke 
resultaten zijn behaald op de ontwikkeling van ons huurdersportaal 
mijn.waterwegwonen.nl en met het gebruik van tablets bij planmatig 
onderhoud.

Huisvesting
Door de (toekomstige) afname van het aantal medewerkers van 
Waterweg Wonen komen wij qua huisvesting (te) ruim in onze 
werkruimte te zitten. Besloten is daarom per april 2014 een verdieping 
minder als kantoorruimte te huren. Voor de middellange termijn 
worden plannen gemaakt voor andere huisvesting waarin we de 
gehele organisatie onder één dak kunnen onderbrengen.

Opleidingen 
In 2013 hebben 28 medewerkers een (opfris)cursus asbestherkenning 
gevolgd. Voor 20 deelnemers werd deze cursus aangevuld met een 
gedeelte over risicomanagement en communicatie naar onder andere 
bewoners.
Daarnaast hebben medewerkers van de afdelingen Communicatie en 
Sociaal Beheer schrijftrainingen gevolgd, met als doel klantgerichter 
en eenduidiger communiceren.

Arbo
In april is een preventief medisch onderzoek georganiseerd. 
Het resultaat van dit onderzoek was positief met een aantal 
aandachtpunten. In mei is een ontruimingsoefening gehouden, die 
goed is verlopen. In juli is een nieuwe Arbodienst aangesteld: Kooy 
Mediconsult uit Schiedam. Tevens is het verzuimbeleid aangepast.

Verslag van de ondernemingsraad

samenwerking
De ondernemingsraad (OR) van Waterweg Wonen bestaat uit zeven 
leden en een ambtelijk secretaris. De OR heeft wekelijks regulier 
overleg. De voltallige ondernemingsraad voerde in 2013 acht keer 
overleg met de directeur-bestuurder. Daarnaast vond in dezelfde 
frequentie een informeel overleg plaats in de vorm van een koffieuur. 
In 2013 heeft de OR een evaluatie- en eindejaargesprek gehad met 
de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen. 
Deze gesprekken zijn gevoerd in aanwezigheid van de directeur-
bestuurder. Hierbij is gesproken over de organisatie en de voortgang 
van het organisatieontwikkelingstraject. De OR leden namen deel aan 
verschillende commissies op het gebied van Arbo, communicatie, 
personeelszaken en financiën.
De samenwerking tussen de partijen was goed. Vergaderingen werden 
in alle openheid gevoerd en verliepen in een prettige sfeer.

verkiezing
De zittingstermijn van de ondernemingsraad van Waterweg Wonen 
die in 2013 met een jaar werd verlengd, loopt ten einde per 1 april 2014. 
Om deze reden werd eind 2013 een verkiezing georganiseerd. Dit werd 
verzorgd door de verkiezingscommissie, die het verkiezingsreglement 
van onze organisatie volgde. In november is de verkiezing 
aangekondigd bij zowel de vakbonden als binnen de organisatie, met 
als doel nieuwe kandidaten te werven. Dit leverde acht kandidaten 
op. Een huidig OR-lid heeft vervolgens besloten om plaats te maken 
voor een nieuwe kandidaat. Aangezien daarmee evenveel kandidaten 
voor als plaatsen in de OR beschikbaar waren, is de nieuwe OR direct 
gekozen.

communicatie
De OR heeft een eigen digitale nieuwsbrief: kORtnieuws. In totaal werd 
kORtnieuws in 2013 negen keer verspreid onder alle medewerkers. 
Verder heeft de OR een eigen pagina op het intranet, waar 
medewerkers informatie kunnen vinden en alle OR-stukken worden 
geplaatst.

Hindrik Posno
Voorzitter ondernemingsraad

de samenwerking
“In 2013 heeft de ondernemingsraad 
(OR) vooral intensief overleg gevoerd 
met de directeur-bestuurder over de 
organisatieontwikkeling. Op aanraden 
van de ondernemingsraad is er een 
Sociaal Plan tot stand gekomen. Zo zijn voor alle partijen de 
spelregels duidelijk vastgelegd. Verder is een versobering van 
onze secundaire arbeidsvoorwaarden aan bod gekomen. Hierover 
heeft de ondernemingsraad meegedacht en naar ons idee hebben 
we toch een aantrekkelijk pakket behouden.    

De relatie met onze directeur-bestuurder is goed. We hebben 
gemerkt dat zijn manier van communiceren direct en open is, wat 
ons goed bevalt. Hij is wat zakelijk en kan scherp onderhandelen, 
maar daardoor weet je als ondernemingsraad wel altijd waar je 
aan toe bent. Daarnaast krijgt de ondernemingsraad de ruimte 
om in een vroeg stadium te participeren in de voorgenomen 
plannen. Dit stellen we erg op prijs. Verder staat de deur altijd 
open en reageert de directeur-bestuurder snel op vragen van de 
ondernemingsraad. Hierdoor voelen we ons als ondernemingsraad 
ook serieus genomen als gesprekspartner.” 

scherp aan de wind
“Het afgelopen jaar heeft voor de ondernemingsraad in het 
teken gestaan van het organisatieontwikkelingstraject. Het 
adviestraject is inmiddels helemaal afgerond. Dit was een zwaar 
traject vanwege de complexe besluitvorming en de impact die 
deze besluiten hebben op de medewerkers en de organisatie. De 
ondernemingsraad bevindt zich soms in een spagaat, omdat we 
enerzijds het beste willen voor de medewerkers en anderzijds 
ook de continuïteit van de organisatie moeten bewaken. Door de 
omvang van de organisatie ken je alle medewerkers persoonlijk, 
wat het OR-werk soms lastig maakt. Waterweg Wonen heeft nu 
de opgave om voor eind 2018 de beoogde krimp in formatie te 
realiseren. De ondernemingsraad is al met al tevreden over het 
verloop van het adviestraject rondom de organisatieontwikkeling 
en heeft voor zichzelf kritisch gekeken naar leerpunten. Een van 
de leerpunten is om sterker in zetten op een eigen strategie. 

De organisatie bevindt zich nu in het stadium van de uitrol van 
de plannen. Dit vinden we een spannende tijd, omdat we bezig 
zijn de nieuwe organisatie neer te zetten. Omdat de plannen nog 
moeten uitkristalliseren op operationeel niveau, houden we als 
ondernemingsraad een stevige vinger aan de pols. We willen 
namelijk voorkomen dat bijvoorbeeld de werkdruk te hoog wordt 
voor medewerkers.
  
De ondernemingsraad overweegt, gezien de krimp die de 
organisatie moet realiseren, na de huidige zittingstermijn een 
compactere samenstelling. Dat wil zeggen van zeven naar vijf 
leden. Op deze wijze levert de ondernemingsraad ook een bijdrage 
aan het ‘Scherp aan de wind’-beleid.”

scherp aan de wind in de praktijk
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Tot slot
De OR heeft 2013 ervaren als een intensief en hectisch jaar, met name 
door de organisatieontwikkeling. De OR heeft tijdens het adviestraject 
een zo goed mogelijke afweging gemaakt tussen de belangen van de 
medewerkers en die van de organisatie.
De OR bedankt de directeur-bestuurder en RvC voor de goede 
samenwerking. De raad is in een vroeg stadium betrokken bij het 
organisatieontwikkelingstraject en daarbij behandeld als serieuze 
gesprekspartner. Daarnaast bedankt de OR alle medewerkers voor hun 
inbreng. De OR-leden hopen dat de medewerkers de OR in 2014 weer 
op dezelfde manier weten te vinden.

adviezen
Het belangrijkste onderwerp waar de OR zich mee heeft bezig 
gehouden tijdens het verslagjaar was het organisatie ontwikkelings-
traject. De OR is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij dit 
traject en heeft daardoor voldoende inspraakmogelijkheden gekregen. 
Op aanraden van de OR is een Sociaal Plan tot stand gekomen tussen 
werkgever en vakbonden. De OR heeft tijdens het traject de rol op zich 
genomen om zaken die bij medewerkers speelden op de werkvloer te 
melden bij de directeur-bestuurder.

In 2013 heeft de OR zich beraden op een aantal voorgenomen 
besluiten van de werkgever met betrekking tot de organisatie en de 
personeelsregelingen. Zo heeft de OR advies uitgebracht over het 
inrichtingsplan en meegedacht over het Sociaal Plan. Daarnaast 
heeft de OR meegedacht over en goedkeuring gegeven aan een 
vernieuwde verzuimregeling, de selectie van een nieuwe Arbodienst 
en de invoering van een kilometerregistratie bij bedrijfsauto’s. Een 
aanvraag voor wijziging van het beoordelingssysteem is afgewezen, 
omdat de OR na het raadplegen van de achterban niet de benodigde 
meerderheid had om hiermee te kunnen instemmen.

scholing
De OR heeft dit jaar niet de jaarlijkse driedaagse cursus-op-maat 
gevolgd. In plaats daarvan huurde de OR een adviseur in om hem bij 
te staan tijdens het organisatieontwikkelingstraject. Een van de leden 
heeft de opleiding HBO Bedrijfskunde van FNV Formaat met succes 
afgerond. Verder hebben enkele leden de jaarlijkse OR workshopdag 
en de OR Live Netwerkdag bezocht.

De ondernemingsraad v.l.n.r.: Ron Bijl, Wendy Droppert, Petra Kloppers, Hindrik 
Posno, Henk Verboon, Xochil de Vries, Perry Graute
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Bijlage 1  Kengetallen
2013 2012 2011 2010 2009 

aantal verhuureenheden

- Woningen in exploitatie 11.816 11.899 12.219 12.635 12.756

- Woningen in aanbouw 90 103 0 0 44

Totaal woningen 11.906 12.002 12.219 12.635 12.800

- Winkels en bedrijfsruimten 110 148 171 186 182

- Parkeervoorzieningen en bergingen 915 915 924 944 924

- Overige objecten 4 4 4 4 16

Totaal aantal verhuureenheden 12.935 13.069 13.318 13.769 13.922

aantal woningen naar huurprijsklasse 

- Huurprijs  =< d 374,44 2.422 2.842 3.402 3.910 4.395

- 374,44 <  huurprijs  =< d 574,35 8.165 8.091 8.010 7.975 7.694

- Huurprijs > d 574,35 1.229 966 807 750 667

(huurprijsklasse  2012  d 366,37 / d 561,98 en > d 561,98)

Kwaliteit

- Aantal gevallen mutatieonderhoud 1.580 1.419 1.352 1.608 1.561

- Kosten reparatieonderhoud (= minus dekking servicedienst) 1.991 2.939 2.997 3.283 4.183

- Kosten mutatieonderhoud (= minus dekking servicedienst) 3.455 4.188 3.662 2.404 3.504

- Uitgaven planmatig onderhoud 11.326 11.480 12.723 11.634 9.304

Waarvan kosten contracten 1.229 1.314 1.488 1.233 1.131

- Overig onderhoud 983 702 879 1.089 973

- Totaal onderhoud 17.755 19.309 20.261 18.410 17.964

 het verhuren van woningen

- Huurachterstand in % jaarhuur 1,2% 1,2% 1,0% 1,0% 1,1%

- Huurderving in % jaarhuur (excl. projectderv.) 1,6% 1,6% 1,7% 1,3% 2,1%

- Mutatiegraad 10,0% 10,0% 8,7% 10,0% 10,9%

 financiële continuïteit

- Solvabiliteit* 26,9% 28,3% 19,0% 19,5% 7,0%

- Liquiditeit (current ratio)* 30,2% 5,8% 18,5% 21,4% 29,8%

- Rentabiliteit eigen vermogen* 0,5% 2,4% -1,5% -11,1% -82,4%

- Rentabiliteit totale vermogen* 0,1% 0,7% -0,3% -2,2% -5,8%

 Balans en winst- en verliesrekening  (x f 1.000,-)

- Eigen vermogen* 162.933 166.666 96.164 97.609 29.429

- Voorzieningen* 10.267 19.908 35.340 46.311 54.966

- Huren 62.019 60.387 60.601 60.345 57.668

- Jaarresultaat* 824 4.057 -1.445 -10.877 -24.241

- Overheidsbijdragen 0 0 0 0 37

*  Vanaf 2012 op basis van waardering volgens de nieuwe richtlijn voor de jaarverslaggeving.  2011 en 2010 op basis van waardering op actuele 
waarde, daarvoor op basis van waardering op minimumwaarde.
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Bijlage 2  Meerjarenprognose

Balans 2014 - 2018
Bedragen x d 1.000,-

acTiva 2014 2015 2016 2017 2018 

Materiële vaste activa 604.259 610.904 613.969 604.322 597.238

Financiële vaste activa 48 48 48 48 48

Totaal vaste activa 604.307 610.952 614.017 604.370 597.286

Voorraad verkoop 12.438 7.295 3.251 1.190 3.328

Overige voorraden 146 146 146 146 146

Liquide middelen 0 0 0 0 0

Overige vorderingen 1.905 1.905 1.905 1.905 1.905

Totaal vlottende activa 14.489 9.346 5.302 3.241 5.379

Balanstotaal 618.796 620.298 619.319 607.611 602.665

passiva

Eigen vermogen 125.663 136.741 148.986 160.658 177.397

Voorzieningen (verlieslatende contracten) 18.145 9.332 4.032 2.539 1.854

Voorzieningen overig 0 0 0 0 0

Terugkoopverplichting 20.111 19.331 19.788 20.254 21.026

Schulden lange termijn 429.771 429.837 421.134 398.712 376.505

Totaal langlopende passiva 593.690 595.241 593.940 582.163 576.782

Leningen o/g < 1 jaar 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Overige kortlopende schulden 15.106 15.057 15.379 15.448 15.883

Totaal kortlopende passiva 25.106 25.057 25.379 25.448 25.883

Balanstotaal 618.796 620.298 619.319 607.611 602.665

Solvabiliteit 20,3% 22,0% 24,1% 26,4% 29,4%

Bedrijfswaarde 570.884 584.536 580.729 570.904 563.268

De in de meerjarenprognose opgenomen cijfers zijn overeenkomstig de meerjarenbegroting 2014-2018. Uitgangspunten rondom de bepaling 
van de waarde van de materiële vaste activa in exploitatie wijken af van de jaarrekening. Het in exploitatie zijnde bezit staat verantwoord tegen 
bedrijfswaarde volgens eigen beleid.
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winst- en verliesrekening 2014 - 2018
Bedragen x d 1.000,-

  2014 2015 2016 2017 2018

Huuropbrengsten 65.846 69.604 72.260 74.637 76.353

Opbrengsten servicecontracten 5.388 5.496 5.606 5.718 5.832

Winst uit verkoop bestaand bezit 1.168 1.659 1.354 1.283 2.429

Gerealiseerde opbrengst projecten 3.999 6.130 8.051 5.795 5.059

Gerealiseerde productie eigen bedrijf 751 500 514 528 542

Overige bedrijfsopbrengsten 530 515 217 219 221

Totaal bedrijfsopbrengsten 77.682 83.904 88.002 88.180 90.436

Afschrijvingen 24.094 25.762 26.985 28.274 29.585

Overige waardeveranderingen mva 7.751 1.308 0 0 0

Erfpacht 273 272 272 272 272

Salarissen en sociale lasten 9.556 9.228 8.813 8.628 8.796

Onderhoud 16.129 15.709 16.026 14.295 15.036

Overige kosten werkorganisatie 3.898 3.638 3.550 3.507 3.018

Leefbaarheid 1.209 1.230 1.095 1.113 1.131

Sector specifieke lasten 8.029 6.116 6.787 7.503 7.689

Externe kosten onderhanden projecten 3.999 6.458 7.527 4.778 4.695

Lasten servicecontracten 5.342 5.449 5.558 5.669 5.782

Overige bedrijfslasten 5.037 5.142 5.235 5.295 5.349

Totaal bedrijfslasten 85.317 80.312 81.848 79.334 81.353

Totaal bedrijfsresultaat -7.635 3.592 6.154 8.846 9.083

Rentebaten 1.222 693 176 -140 -5

Rentelasten -16.747 -17.207 -17.671 -17.538 -16.713

Totaal jaarresultaat voor belasting -23.160 -12.922 -11.341 -8.832 -7.635

Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0

Jaarresultaat na belastingen voor mutatie reële waarde -23.160 -12.922 -11.341 -8.832 -7.635

Mutatie reële waarde 27.768 18.090 16.605 16.178 16.645

Totaal jaarresultaat na belasting en mutatie reële waarde 4.608 5.168 5.264 7.346 9.010

jaarreKeninG
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Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)
Bedragen x d 1.000,-

vasTe acTiva ref. 2013 2012 

Materiële vaste activa 1.1

- Sociaal vastgoed in exploitatie 473.561 469.524

- Sociaal vastgoed in ontwikkeling 10.657 8.085

- Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 1.491 1.886

Totaal materiële vaste activa 485.709 479.495

vastgoedbeleggingen 1.2

- Commercieel vastgoed in exploitatie 70.523 69.785

- Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 24.404 24.030

- Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 9.483 13.209

Totaal vastgoedbeleggingen 104.410 107.024

financiële vaste activa 1.3

- Deelnemingen 38 38

- Leningen u/g 0 0

Totaal financiële vaste activa 38 38

Totaal vaste activa 590.157 586.557

vLoTTende acTiva

voorraden 1.4

- Vastgoed bestemd voor de verkoop 1.4.1 622 0

- Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 1.4.2 1.540 0

- Overige voorraden 1.4.3 143 98

Totaal voorraden 2.305 98

onderhanden projecten 1.5 11.088 80

vorderingen 1.6

- Huurdebiteuren 1.6.1 775 719

- Overige debiteuren 1.6.2 108 431

- Overige vorderingen 1.6.3 283 161

- Overlopende activa 1.6.4 593 1.003

Totaal vorderingen 1.759 2.314

Liquide middelen 1.7 441 460

Totaal vlottende activa 15.593 2.952

Totaal activa 605.750 589.509
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passiva ref. 2013 2012 

eigen vermogen 1.8

- Overige reserves 162.933 166.666

voorzieningen 1.9

- Voorziening onrendabele investeringen 9.618 19.201

- Voorziening garantie betreffende onderhoud vve 409 447

- Voorziening persoonlijk loopbaan ontwikkelingsplan 240 260

Totaal voorzieningen 10.267 19.908

Langlopende schulden 1.10

- Leningen overheid 1.10.1 0 5.094

- Leningen kredietinstellingen 1.10.2 355.055 321.360

- Waarborgsommen 1.10.3 79 74

- Terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden 1.10.4 25.787 24.739

Totaal langlopende schulden 380.921 351.267

Kortlopende schulden 1.11

- Leningen < 1 jaar 1.11.1 25.303 25.437

- Bank 1.11.2 8.329 9.954

- Schulden aan leveranciers 1.11.3 5.133 2.986

- Pensioenen 1.11.4 174 181

- Belastingen en sociale verzekeringen 1.11.5 2.526 2.434

- Overige schulden 1.11.6 916 1.347

- Overlopende passiva 1.11.7 9.248 9.329

Totaal kortlopende schulden 51.629 51.668

Totaal passiva 605.750 589.509
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Winst- en verliesrekening over 2013
Bedragen x d 1.000,-

ref. Begroting 2013 resultaat 2013 resultaat 2012 

Bedrijfsopbrengsten

- Huuropbrengsten 2.1 62.126 62.019 60.387

- Opbrengsten servicecontracten 2.2 5.184 4.889 5.146

- Wijzigingen in voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop en 
onderhanden projecten

2.3 6.101 2.949 466

- Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 2.4 780 2.402 2.960

- Geactiveerde productie eigen bedrijf 2.5 1.174 1.065 1.316

- Overige bedrijfsopbrengsten 2.6 549 565 565

Som der bedrijfsopbrengsten 75.914 73.889 70.840

Bedrijfslasten

- Afschrijvingen materiële vaste activa 2.7 22.180 22.356 21.974

- Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2.8 -25.885 -16.977 -18.693

- Erfpacht 2.9 282 288 306

- Lonen en salarissen 2.10 7.348 7.417 7.614

- Sociale lasten 2.11 1.152 1.043 1.065

- Pensioenlasten 2.12 1.455 1.422 1.426

- Onderhoudslasten 2.13 18.782 15.249 16.437

- Leefbaarheid 2.14 1.378 1.037 1.230

- Lasten servicecontracten 2.15 5.100 4.860 5.085

- Overige bedrijfslasten 2.16 19.018 18.904 12.250

Som der bedrijfslasten 50.810 55.599 48.694

Bedrijfsresultaat 25.104 18.290 22.146

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 2.17 0 -2.910 -4.782

- Waardeveranderingen van financiële vaste activa 2.18 0 26 251

- Rentebaten 2.19 0 53 96

- Rentelasten 2.20 -14.673 -14.635 -13.656

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 10.431 824 4.055

- Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2.21 0 0 0

- Resultaat deelnemingen 2.22 0 0 2

Resultaat na belastingen 10.431 824 4.057
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Kasstroomoverzicht over 2013
(Bedragen x d 1.000,-)

ref.  2013  2012 

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat J4 18.290 22.146
aanpassingen voor:

Afschrijvingen (incl. boekresultaten verkoop materiële vaste activa) 22.999 20.032

Geactiveerde productie eigen bedrijf vaste activa 2.5 -1.065 -1.316

Overige waardeveranderingen immateriële vaste activa en vastgoedportefeuille -16.237 -18.301

Vrijval/ dotatie voorzieningen 1.9 -58 -330
veranderingen in werkkapitaal:

Mutatie voorraden 1.4 -45 4.897

Mutatie vorderingen 1.6 635 -407

Mutatie kortlopende schulden 1.11 1.720 -880

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 26.239 25.841

Ontvangen rente 2.19 53 96

Betaalde rente 2.20 -15.897 -14.750

Resultaat deelnemingen 2.22 0 2

Resultaat belastingen 2.21 0 0

Kasstroom uit operationele activiteiten 10.395 11.189

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen 1.1+1.2 -42.671 -42.653

Desinvesteringen materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen 1.1+1.2 4.336 3.204

Investeringen in financiële vaste activa 1.3 0 0

Desinvesteringen in financiële vaste activa 1.3 26 261

Som van de kasstroom uit investeringsactiviteiten -38.309 -39.188

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten uit langlopende schulden 1.10 61.739 40.510

Aflossingen langlopende schulden 1.10 -32.219 -12.883

Som van de kasstroom uit financieringsactiviteiten 29.520 27.627

Netto kasstroom 1.606 -372

De afname van de geldmiddelen in boekjaar sluit als volgt aan op de mutatie in de balanspost liquide middelen:

Stand per 1 januari

Liquide middelen 460 129

Schulden aan kredietinstellingen -9.954 -9.251

-9.494 -9.122

Mutaties boekjaar

Liquide middelen -19 331

Schulden aan kredietinstellingen 1.625 -703

1.606 -372

Stand per 31 december

Liquide middelen 441 460

Schulden aan kredietinstellingen -8.329 -9.954

Stand per 31 december -7.888 -9.494
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Toelichting jaarrekening
Waarderingsgrondslagen

algemene toelichting

Algemeen
Waterweg Wonen is een stichting met de status van ‘toegelaten 
instelling volkshuisvesting’. Zij heeft specifieke toelating in de 
gemeente Vlaardingen en is werkzaam binnen de juridische wetgeving 
vanuit de Woonwet en het Besluit Beheer Sociale Huursector. 
De statutaire en feitelijke vestigingsplaats is Burgemeester Van 
Lierplein 51 te Vlaardingen. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de 
exploitatie en ontwikkeling van woningen in de sociale huursector.

Consolidatie
Waterweg Wonen heeft eind 2007 een tweetal vennootschappen 
opgericht die nog geen activiteiten hebben ondernomen. Deze 
dienden als uitwerking van de modelkeuze onder het fiscale regime 
over 2006 en 2007. Omdat er geen activiteiten plaatsvinden buiten 
de rente inkomsten vanuit het gestort kapitaal is besloten dat een 
geconsolideerde jaarrekening het inzicht niet zou vergroten en wordt 
volstaan met een vennootschappelijke jaarrekening over 2013.

Schattingswijzigingen
In het kader van de bepaling van de bedrijfswaarde van de materiële 
vaste activa in exploitatie zijn schattingswijzigingen doorgevoerd die 
nader uiteengezet zijn in de toelichting (Bepaling bedrijfswaarde).

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen 
van de jaarrekening vormt Waterweg Wonen zich verschillende 
oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de 
in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven 
van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de 
aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende 
jaarrekeningposten. Dit is met name het geval bij de bepaling van de 
bedrijfswaarde en het verantwoorden van verwachte verliezen op 
investeringen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Regelgeving
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen 
van het Besluit Beheer Sociale Huursector, Titel 9 Boek 2 BW, 
en Richtlijn 645 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 
en de stellige uitspraken van de overige Richtlijnen voor 
de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen 
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien 
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering 
plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en-
verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. 
Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling 
zijn ongewijzigd ten op zichte van het voorgaande jaar, met 
uitzondering van de toegepaste schattingswijzigingen zoals hiervoor 
opgenomen.

Verwerking verplichtingen
Bij de bepaling van voorzieningen wordt uitgegaan van in rechte 
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan. Tot de feitelijke verplichtingen worden ook gerekend 

verplichtingen die kunnen worden gekwalificeerd als “intern 
geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake 
wanneer uitingen namens Waterweg Wonen zijn gedaan richting 
huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande 
verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en 
toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is 
gekoppeld aan het besluitvormingsproces van Waterweg Wonen 
rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke 
verplichting is sprake indien de formalisering van de definitief ontwerp 
fase en afgeleid, het aanvragen van de bouwvergunning, heeft 
plaatsgevonden. Zie verder voorzieningen.

Materiële vaste activa

Algemene uitgangspunten
Tenzij bij de afzonderlijke balansposten iets anders
wordt vermeld gelden voor alle materiële vaste activa de volgende 
algemene uitgangspunten.

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van 
alle direct toe te rekenen uitgaven onder aftrek van afschrijvingen 
gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Op grond wordt 
niet afgeschreven. Voor zover verkregen subsidies kwalificeren 
als investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht op de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Tevens worden hierbij de rente 
tijdens de bouw op vreemd vermogen en direct toerekenbare interne 
kosten alsmede transactiekosten geactiveerd. Rente wordt uitsluitend 
toegerekend indien voor te vervaardigen materiële vaste activa 
noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig is om 
deze gebruiksklaar te maken, en vangt aan bij start van de bouw. De 
geactiveerde rente wordt berekend tegen de gemiddelde rentevoet 
over het totale vreemde vermogen. Voor onroerende zaken waarvoor 
specifieke financiering is aangetrokken wordt de interestvoet van 
deze specifieke financiering gehanteerd. Er wordt rekening gehouden 
met bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden 
verwacht.

Verwerking van onderhoud
Waterweg Wonen verwerkt de kosten van onderhoud aan haar 
materiële vaste activa als onderdeel van de boekwaarde indien 
wordt voldaan aan de criteria voor activering. De geactiveerde 
kosten worden als afzonderlijke component behandeld. Voor zover 
sprake is van vervanging van onderdelen van het actief wordt de nog 
aanwezige boekwaarde van deze onderdelen gedesinvesteerd. Indien 
de boekwaarde van deze te desinvesteren onderdelen niet afzonderlijk 
uit de activa registratie zijn te herleiden wordt deze benaderd op 
basis van de huidige uitgaven, teruggerekend naar de datum van 
oorspronkelijke investering, en indien van toepassing rekening 
houdend met de naar benadering tot het moment van vervanging 
hierover gepleegde afschrijvingen.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan vastgoed is 
geen voorziening voor groot onderhoud gevormd. De kosten worden 
rechtstreeks in het resultaat verantwoord.

Componenten
Binnen het vastgoed worden componenten onderkend met een 
verschillende levensduur. Naast de grond (geen afschrijving) en 
de opstal worden installaties en inventaris onderkend. Van een 
afzonderlijke component is sprake indien deze component meer 
dan 10% uitmaakt van de waarde van het actief en/of indien de 
afschrijvingslast (als gevolg van een afwijkende levensduur van de 
component ten opzichte van de opstal) meer dan 10% afwijkt van de 
situatie dat geen component zou zijn onderkend.
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sociaal vastgoed in exploitatie

Typering
Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs 
onder de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk vastgoed en het 
overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een algemeen 
huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 januari door de Minister voor 
Wonen en Rijksdienst wordt vastgesteld. Maatschappelijk vastgoed 
is bedrijfsonroerend goed dat is verhuurd aan maatschappelijke 
organisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs en culturele 
instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals 
deze is opgenomen in de Beschikking van de Europese Commissie 
d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten 
instellingen.

Kwalificatie
Het beleid van Waterweg Wonen is er primair op gericht de sociale 
vastgoedportefeuille aan te houden voor de doelgroep van beleid. 
Daarmee kwalificeert Waterweg Wonen zich als vastgoed beheerder 
en is de bedrijfswaarde de basis voor de invulling van de actuele 
waarde.

Waarderingsgrondslag
Het sociaal vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking tegen 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs gewaardeerd en daarna tegen de 
actuele waarde zijnde de laagste van de vervangingswaarde of de 
bedrijfswaarde onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen.

Bepaling bedrijfswaarde
Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de 
aan een actief of samenstel van activa toe te rekenen toekomstige 
kasstromen die kunnen worden verkregen met de uitoefening van het 
bedrijf. De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde 
van de geprognosticeerde kasstromen uit hoofde van toekomstige 
exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de 
geschatte resterende looptijd van de investering.

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en onderbouwde 
veronderstellingen die de beste schatting van de directie weergeven 
van de economische omstandigheden die van toepassing zullen 
zijn gedurende de resterende levensduur van het actief. De 
kasstromen zijn gebaseerd op de eind 2013 intern geformaliseerde 
meerjaren begroting en bestrijken een periode van 5 jaar behoudens 
de verwachte kosten van groot onderhoud, erfpacht en overige 
contracten met een werkingsduur van meer dan vijf jaar. De kosten 
van planmatig groot onderhoud worden gebaseerd op de in de 
meerjaren onderhoudsbegroting onderkende cycli per component. 
Voor latere jaren wordt uitgegaan van de verwachte gemiddelde 
groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde 
lastenniveaus.

Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende uitgangspunten:
• een inflatievolgend huurbeleid binnen de kaders van het ministerie 

van Wonen,
• 2014: 2,5%, 2015: 1,75%, 2016 en verder 2,0% (voorgaand jaar: 2013: 

2,5%, 2014 en verder 2,0%); met in 2014 tot en met 2017 een opslag 
van 1,5%, 2% en 4% naar verhouding van inkomensgroepen binnen 
de kaders van het ministerie van Binnenlandse Zaken;

• een stijging van de variabele lasten tot einde levensduur gelijk aan 
de percentages van de huurverhoging zonder de genoemde opslag;

• een disconteringsvoet van 5,25% (overeenkomstig voorschrift van 
het CFV) (voorgaand jaar: 5,25%);

• een levensduur van 50 jaar of na ingrijpende renovatie 30 jaar 
(voorgaand jaar: 50 jaar of na ingrijpende renovatie 25 jaar);

• een minimum restant levensduur van 15 jaar, tenzij er concrete 
besluitvorming bestaat;

• een restwaarde van de grond aan het einde van de 
exploitatieperiode van c 5.000 voor appartementen en c 8.000 voor 
grondgebonden woningen (voorgaand jaar respectievelijk c 10.000 
en c 15.000);

• verkopen van bestaand bezit worden voor een periode van vijf jaar 
in de waardering betrokken; 

• de verhuurdersheffing is voor de jaren 2014 en verder ingerekend 
in de bedrijfswaarde op basis van de volgende percentages: 2014: 
0,381%, 2015: 0,449%, 2016 4,91% en 2017 en verder 5,36% van de 
WOZ waarde voor alle woongelegenheden met een huurprijs onder 
de liberalisatiegrens;

• heffingsbijdrage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en 
de eventueel te betalen vennootschapsbelasting maken geen 
onderdeel uit van de bedrijfswaarde;

• bij herwaardering is geen rekening gehouden met eventuele 
belastinglatenties.

Bij de bepaling van de bedrijfswaarde is uitsluitend rekening 
gehouden met vastgoedgerelateerde kosten. Hiertoe worden niet 
gerekend: directe kosten gerelateerd aan projectontwikkeling 
en woningverkopen, leefbaarheidsuitgaven, heffingen CFV en 
vennootschapsbelasting, alsmede een aan projectontwikkeling en 
woningverkopen toe te rekenen aandeel in de indirecte kosten van het 
werkapparaat.

De verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt voor 
verkoop wordt gedefinieerd als de contante waarde van het bedrag 
dat kan worden verkregen bij vrijwillige verkoop binnen een verwachte 
termijn, onder aftrek van verkoopkosten die niet door de koper worden 
gedragen. Ter bepaling van dit bedrag worden zo nodig taxaties 
uitgevoerd door onafhankelijke externe deskundigen of worden 
vergelijkbare onroerende zaken als referentie gehanteerd.

De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen in de 
bedrijfswaarde vindt voor zover er nog geen herbestemming van 
de grond heeft plaatsgevonden plaats op basis van de huidige 
vergelijkbare kavel- of vierkante meterprijs voor een sociale 
huurwoning. Deze kavelprijs wordt geïndexeerd naar het einde van 
de levensduur en verminderd met verwachte sloopkosten en kosten 
van uitplaatsing. Indien feitelijke dan wel in rechte afdwingbare 
verplichtingen zijn aangegaan die consequenties hebben voor de 
bestemming van de grond dan wordt met deze gewijzigde bestemming 
in de waardering rekening gehouden.

Herwaardering
Het per saldo positieve verschil tussen de bedrijfswaarde van een 
complex enerzijds en de boekwaarde die dat complex zou hebben 
gehad bij toepassing van waardering tegen historische kostprijs minus 
afschrijvingen anderzijds, wordt als ongerealiseerde herwaardering 
(hierna aangeduid als ‘herwaarderingsreserve’) toegevoegd aan het 
eigen vermogen. Een per saldo negatief verschil komt ten laste van 
het resultaat. Positieve en negatieve verschillen op verschillende 
complexen worden hierbij niet gesaldeerd.

Mutaties in bedrijfswaarde
Mutaties in de bedrijfswaarde van een complex worden als volgt 
verwerkt:
• Bij een waardestijging: als een ongerealiseerde waardestijging 

ten gunste van het eigen vermogen (herwaardering) indien en 
voor zover de bedrijfswaarde hoger is dan de boekwaarde op dat 
moment zou zijn geweest bij toepassing van waardering tegen 
historische kostprijs minus afschrijvingen, en voor een eventueel 
resterende overige waardestijging als terugname van een bijzonder 
waardeverminderingsverlies;

• Bij een waardedaling: als een negatieve herwaardering indien en 
voor zover er voor het betreffende complex op dat moment nog 
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sprake is van een ongerealiseerde waardestijging, en voor het 
overige als een bijzonder waardeverminderingsverlies.

Het hiervoor genoemde bijzondere waardeverminderingsverlies 
(respectievelijk de terugname daarvan) wordt ten laste (respectievelijk 
ten gunste) van de winst- en verliesrekening verantwoord onder de 
bedrijfslasten als ‘Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.

Afschrijvingen
Vanaf 2012 zijn de afschrijvingen niet langer gebaseerd op de 
annuïtaire methode maar wordt per component lineair over de 
geschatte resterende levensduur afgeschreven over het verschil 
tussen de boekwaarde per 1 januari 2013 en de geschatte restwaarde 
van (de component van) het actief. Na verwerking van een mutatie 
in de bedrijfswaarde geldt de nieuwe bedrijfswaarde vanaf dat 
moment als basis voor de afschrijvingen in de toekomst. Voor de 
restant levensduur wordt aangesloten met de uitgangspunten voor de 
bedrijfswaardeberekening.

sociaal vastgoed in ontwikkeling

Typering
Dit betreffen complexen in aanbouw die zijn bestemd om te 
worden ingezet als vastgoed in eigen exploitatie niet zijnde een 
vastgoedbelegging.

Waarderingsgrondslag
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie wordt 
gewaardeerd tegen uitgaafprijzen en toegerekende kosten van 
het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en 
directievoering. Voorts wordt rente tijdens de bouw toegerekend 
vanaf het moment dat daadwerkelijk met ontwikkeling is gestart. Rente 
wordt uitsluitend toegerekend indien voor te vervaardigen materiële 
vaste activa noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd 
nodig is om deze gebruiksklaar te maken. De geactiveerde rente wordt 
berekend tegen de gemiddelde rentevoet over het totale vreemde 
vermogen. Voor onroerende zaken waarvoor specifieke financiering is 
aangetrokken wordt de interestvoet van deze specifieke financiering 
gehanteerd.

Bijzondere waardevermindering
Waterweg Wonen beoordeelt op iedere balansdatum of er 
aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien de verwachte 
realiseerbare waarde lager is dan de verwachte totale geactiveerde 
kosten wordt een bijzondere waardevermindering verwerkt indien en 
voor zover deze waardevermindering niet wordt gecompenseerd door 
een ongerealiseerde herwaardering van de kasstroomgenererende 
eenheid waartoe het vastgoed in ontwikkeling gaat behoren. Indien 
en voor zover de bijzondere waardevermindering hoger is dan de 
waarde van het vastgoed in ontwikkeling, dan wordt het vastgoed in 
ontwikkeling op nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan de 
creditzijde van de balans opgenomen.

Afschrijvingen
Op vastgoed in ontwikkeling wordt niet afgeschreven. Afschrijving 
vindt eerst plaats nadat de betreffende complexen in exploitatie zijn 
genomen.

onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Deze activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen 
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 
waardeverminderingen. De afschrijving varieert tussen 5 en 10 jaar.

vastgoedbeleggingen

Algemeen
Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden 
aangehouden om huuropbrengsten, waardestijgingen of beide 
te realiseren. Vastgoedbeleggingen worden geclassificeerd als 
‘vastgoedbeleggingen in exploitatie’ indien ze beschikbaar zijn voor 
verhuur.

De algemene uitgangspunten van Materiële vaste activa zijn ook van 
toepassing op Vastgoedbeleggingen, tenzij hierna anders is vermeld.

commercieel vastgoed in exploitatie

Typering
Het commercieel vastgoed in exploitatie omvat woningen in exploitatie 
met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens, het bedrijfsmatig 
vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed) en het overige 
commerciële vastgoed.

Waarderingsgrondslag
Het commercieel vastgoed in exploitatie wordt bij eerste verwerking 
tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs gewaardeerd, daarna tegen 
actuele waarde.

Overige uitgangspunten
De overige uitgangspunten van Sociaal vastgoed in exploitatie zijn 
ook van toepassing op Commercieel vastgoed in exploitatie, met 
uitzondering van het volgende: als invulling van de actuele waarde 
geldt niet de bedrijfswaarde maar de reële waarde.

Reële waarde
De reële waarde is gebaseerd op de actuele marktsituatie en 
omstandigheden per balansdatum en geeft de meest waarschijnlijke 
prijs weer die redelijkerwijs op balansdatum had kunnen worden 
verkregen.

De reële waarde is als volgt vastgesteld:
1. Recente verkoopopbrengsten van vrijwel identiek vastgoed; 

of (indien deze niet beschikbaar zijn):
2. Recente verkoopopbrengsten van vergelijkbaar vastgoed met 

correcties voor verschillen in waardebepalende factoren van het te 
waarderen vastgoed en het vergelijkbare vastgoed; 
of (indien deze niet beschikbaar zijn):

3. Minder recente verkoopopbrengsten van vrijwel identiek vastgoed 
met aanpassingen die de veranderingen in de economische 
omstandigheden weergeven sinds de laatste transactiedata; 
of (indien deze niet beschikbaar zijn):

4. Contante waarde van verwachte toekomstige kasstromen.
In alle gevallen wordt tevens rekening gehouden met de contractuele 
verplichtingen van Waterweg Wonen, zoals lopende huurcontracten.

Bovenstaande waardebepalingen worden uitgevoerd door externe 
taxateurs van taxatie-validatie instituten welke zijn erkend door de 
Stichting Taxaties en Validaties (STenV). Jaarlijks wordt 33 1/3% van 
het bezit getaxeerd hetgeen betekent dat elk bezit minimaal eens per 
drie jaren getaxeerd wordt.

Mutatie reële waarde
Mutaties in de reële waarde van Commercieel vastgoed in exploitatie 
worden in de winst-en- verliesrekening verantwoord onder ‘Niet-
gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’. Mutaties 
in de reële waarde worden binnen het eigen vermogen afzonderlijk als 
‘niet-gerealiseerde herwaardering’ bijgehouden en in de toelichting op 
het eigen vermogen vermeld.

onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
Onroerende zaken die in het kader van een regeling Verkoop onder 
Voorwaarden (VOV) zijn overgedragen aan een derde en waarvoor 
Waterweg Wonen een terugkoopplicht kent worden aangemerkt 
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als financieringsconstructie. De betreffende onroerende zaken 
worden gewaardeerd tegen actuele waarde zijnde de met de koper 
overeengekomen contractprijs (eerste waardering); het verschil met 
de boekwaarde op dat moment wordt verwerkt:
• Bij een waardedaling: als een negatieve herwaardering indien en 

voor zover er voor de betreffende woning(en) op dat moment nog 
sprake is van een ongerealiseerde waardestijging, en voor het 
overige als een bijzonder waardeverminderingsverlies;

• Bij een waardestijging: als een herwaardering indien en voor 
zover de actuele waarde hoger is dan de boekwaarde op dat 
moment zou zijn geweest bij toepassing van waardering tegen 
historische kostprijs minus afschrijvingen, en voor een eventueel 
resterende overige waardestijging als terugname van een bijzonder 
waardeverminderingsverlies;

De woning wordt voor de overeengekomen contractprijs opgenomen 
onder de Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden; de (nog 
te) ontvangen contractprijs wordt opgenomen als Verplichtingen uit 
hoofde van Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (eerste 
waardering). De woning wordt jaarlijks per balansdatum gewaardeerd 
tegen de marktwaarde op basis van de geldende contractvoorwaarden 
van de verkoop onder voorwaarden; eventuele waardemutaties 
worden verwerkt als ‘Niet-gerealiseerde waardeverandering 
vastgoedportefeuille’. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks 
gewaardeerd op het bedrag dat de toegelaten instelling verschuldigd 
zou zijn indien op balansmoment het actief tegen de overeengekomen 
contractvoorwaarden teruggekocht zou moeten worden. Eventuele 
mutaties in deze verplichtingen worden in het resultaat verwerkt 
als ‘niet-gerealiseerde waardeverandering vastgoedportefeuille’. 
Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar 
zal plaatsvinden is de verplichting onder de kortlopende schulden 
verantwoord.

vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

Typering
Dit betreft complexen in aanbouw die zijn bestemd om te worden 
ingezet als vastgoed in eigen exploitatie zijnde een vastgoedbelegging.

Waarderingsgrondslag
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie als 
vastgoedbelegging wordt bij eerste verwerking gewaardeerd 
tegen uitgaafprijzen en toegerekende kosten van het werkapparaat 
uit hoofde van voorbereiding, toezicht en directievoering. Voorts 
wordt rente tijdens de bouw toegerekend vanaf het moment dat 
daadwerkelijk met ontwikkeling is gestart. De geactiveerde rente 
wordt berekend tegen de gemiddelde rentevoet over het totale 
vreemde vermogen. Voor onroerende zaken waarvoor specifieke 
financiering is aangetrokken wordt de interestvoet van deze specifieke 
financiering gehanteerd. Vervolgwaardering vindt plaats tegen 
de uitgaafprijzen en de toegerekende kosten, dan wel de lagere 
bedrijfswaarde.

Mutatie reële waarde
Mutaties in de reële waarde van Commercieel vastgoed in 
ontwikkeling worden in de winst-en- verliesrekening verantwoord 
onder ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’. 
Mutaties in de reële waarde worden binnen het eigen vermogen 
afzonderlijk als ‘Niet-gerealiseerde herwaardering’
bijgehouden en in de toelichting op het eigen vermogen vermeld.

financiële vaste activa

Leningen u/g
De leningen u/g worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde 
van het verstrekte bedrag, gewoonlijk de nominale waarde, onder 
aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Vervolgens vindt 
waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs waarbij rekening 
wordt gehouden met een eventuele bijzondere waardevermindering.

Deelnemingen
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend 
worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. 
Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te 
zijn bij een aandeelhoudersbelang van meer dan 20%.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen 
die gelden voor deze jaarrekening.
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de 
reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op het moment 
van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen 
toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de 
waarden bij eerste waardering.

Andere deelnemingen
Deelnemingen waar geen invloed van betekenis kan worden 
uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of, indien 
hiertoe aanleiding bestaat, een lagere waarde.

Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa
Ook voor financiële vaste activa, waaronder financiële instrumenten, 
beoordeelt Waterweg Wonen op iedere balansdatum of er objectieve 
aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een 
financieel actief of een groep van financiële activa. Bij aanwezigheid 
van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen 
bepaalt Waterweg Wonen de omvang van het verlies uit hoofde van de 
bijzondere waardeverminderingen, en verwerkt dit direct in de
winst-en-verliesrekening.

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde 
kostprijs wordt de omvang van de bijzondere waardevermindering 
bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de 
best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant 
gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief zoals 
die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument.
Een eventueel bijzonder waardeverminderingsverlies wordt 
teruggenomen indien de afname van de waardevermindering verband 
houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking. De terugname 
wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te 
waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het moment van de 
terugname, als geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere 
waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de winst-en-
verliesrekening verwerkt.

Latente belastingen
Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden opgenomen 
voor tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva 
volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in 
deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De berekening van de 
latente belastingvorderingen en -verplichtingen geschiedt tegen de 
belastingtarieven die op het einde van het verslagjaar gelden, of tegen 
de tarieven die in de komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet 
zijn vastgesteld.

Latente belastingvorderingen uit hoofde van verrekenbare 
verschillen en beschikbare voorwaartse verliescompensatie worden 
opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige 
fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden 
gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut.

Latente belastingvorderingen worden opgenomen onder de financiële 
vaste activa, latente belastingverplichtingen worden opgenomen 
onder de voorzieningen.

Omdat naar de toestand per balansdatum Waterweg Wonen niet 
verwacht binnen een overzienbare termijn tot afwikkeling van latente 
belastingen te komen zijn de belastinglatenties gewaardeerd op nihil.
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voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop
Opgeleverd vastgoed beschikbaar en bestemd voor de verkoop wordt 
gewaardeerd op vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. 
De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die samenhangen met 
de verkrijging of vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om de 
voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. 
In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en 
toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en 
variabele kosten, alsmede toegerekende rente.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek 
van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de 
opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van 
de voorraden.

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop omvat nog niet 
opgeleverde en nog onverkochte woningen uit projectontwikkeling en 
wordt gewaardeerd op vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. 
De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die samenhangen met 
de verkrijging of vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om de 
voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. 
In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en 
toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en 
variabele kosten, alsmede toegerekende rente.

Magazijn onderhoudsmaterialen
De voorraad onderhoudsmaterialen wordt gewaardeerd op 
verkrijgingsprijzen onder toepassing van de LIFO-methode (last in, first 
out) of lagere opbrengstwaarde.

onderhanden projecten
Onderhanden projecten in opdracht van derden wordt gewaardeerd 
tegen de gerealiseerde projectopbrengsten (bestaande uit de 
gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst). Indien 
van toepassing, worden hierop de verwerkte verliezen en reeds 
gedeclareerde termijnen in mindering gebracht. Indien de 
onderhanden projecten een creditstand vertonen worden deze 
gepresenteerd onder de kortlopende schulden.
Uitgaven voor projectkosten voor nog niet verrichte prestaties worden 
opgenomen onder de voorraden.

vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, veelal 
gelijk aan de nominale waarde. Een voorziening voor oninbaarheid 
gebaseerd op een statische beoordeling per balansdatum wordt 
in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Alle 
vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Rekening- 
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. De banktegoeden 
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
De liquide middelen staat ter vrije beschikking van de stichting.

eigen vermogen
De overige reserves staan ter vrije beschikking van het bestuur. 
Conform de BBSH-regels zullen deze vrije reserves uitsluitend 
aangewend worden voor werkzaamheden op het gebied van de 
volkshuisvesting.

voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke 
verplichtingen en voor verliezen die op balansdatum bestaan waarbij 
het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk 
is en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. De 

voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum 
af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Voorziening onrendabele investeringen 
Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen 
nieuwbouw worden als bijzondere waardeverandering in 
mindering gebracht op de boekwaarde van het complex waartoe 
de investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte 
verliezen de boekwaarde van het betreffende complex overtreffen 
wordt voor dit meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte 
verliezen wordt in dit verband verstaan de netto contante waarde van 
alle investeringsuitgaven minus aan deze investering toe te rekenen 
ontvangsten. Het gebruikte disconteringspercentage is 5,25%.

Voorziening garantie betreffende onderhoud VvE
Dit betreft een voorziening gevormd uit een deel van de marge op 
verkopen van appartementen die vallen onder het regime van in 2005 
opgerichte Verenigingen van Eigenaren.
Deze voorziening is benodigd voor toekomstige contractueel 
overeengekomen onderhoudsuitgaven die gegarandeerd door 
Waterweg Wonen betaald zullen worden als het onderhoud 
daadwerkelijk benodigd is en de Verenigingen niet over de nodige 
middelen beschikken.

Voorziening persoonlijk loopbaan ontwikkelingsplan 
Vanuit de CAO woondiensten bouwen medewerkers een loopbaan ont-
wikkelingsbudget op. Dit budget hebben, in dienst zijnde, mede werkers 
ter beschikking zonder dat hieraan een vervaldatum is gekoppeld.

Langlopende schulden

Langlopende leningen
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd 
tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen 
aan de verwerving van de schulden worden in de waardering 
bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste 
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder 
aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke 
aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende 
de looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening als 
interestlast verwerkt.
In leningen besloten derivaten worden niet afgesplitst en niet separaat 
verantwoord. Het effect van de dergelijke contractuele bepalingen 
wordt meegenomen in de effectieve rentevoet.
De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de langlopende 
schulden is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden 
In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden 
heeft de corporatie een terugkoopverplichting die mede afhankelijk 
is van de ontwikkeling van de waarde van de woningen in het 
economisch verkeer en de specifieke contractuele voorwaarden. 
De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd. Indien de 
verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal plaatsvinden 
is de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord.

Afgeleide financiële instrumenten (derivaten)
Waterweg Wonen maakt gebruik van rentederivaten. Deze worden 
tegen geamortiseerde kostprijs opgenomen. De wijze van verwerking 
van waardeveranderingen van het afgeleide financiële instrument 
is afhankelijk van of er met het afgeleide financiële instrument 
hedge accounting wordt toegepast. Indien er geen kostprijs hedge 
accounting wordt toegepast, wordt er door Waterweg Wonen een 
schuld opgenomen voor een eventuele negatieve reële waarde van 
het derivaat.
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Waterweg Wonen past waar mogelijk kostprijs hedge accounting 
toe. Op het moment van aangaan van een hedge relatie, wordt dit 
door Waterweg Wonen gedocumenteerd en stelt middels een test 
periodiek de effectiviteit van de hedge relatie vast. Dit gebeurt 
door het vergelijken van de kritische kenmerken van het hedge 
instrument met die van de afgedekte positie, of door het vergelijken 
van de verandering in reële waarde van het hedge-instrument en 
de afgedekte positie indien de kritische kenmerken van het hedge 
instrument en die van de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn.

Bij het toepassen van kostprijs hedge accounting is de eerste 
waardering en de grondslag van verwerking in de balans en de 
resultaatbepaling van het hedge instrument afhankelijk van de 
afgedekte post. Dit betekent dat Waterweg Wonen derivaten tegen 
kostprijs waardeert, omdat de afgedekte leningen ook tegen kostprijs 
in de balans worden verwerkt.

Het ineffectieve deel van de hedge relatie wordt direct in de winst-en-
verliesrekening verwerkt, indien het hedge instrument een negatieve 
reële waarde heeft.

Kortlopende schulden
Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

pensioenen
Waterweg Wonen heeft één pensioenregeling. De pensioenregeling 
van het bedrijfstakpensioenfonds voor de Woningcorporaties. De 
belangrijkste kenmerken hiervan zijn:
• Waterweg Wonen heeft voor al haar werknemers een toegezegde 

pensioenregeling. Deze is van toepassing op alle werknemers. Zij 
bouwen jaarlijks een pensioenrecht op over de pensioengrondslag 
van het loon van januari van dat jaar. Het betreft een 
middelloonregeling.

• De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar 
personeel, zijn ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor 
de Woningcorporaties (SPW). Waterweg Wonen betaalt hiervoor 
premies waarvan de werkgever ongeveer tweederde en de 
werknemer eenderde betaalt.

• De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor 
zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van 
het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit 
toelaat. 

Naar de stand van ultimo december 2012 is de dekkingsgraad van 
het pensioenfonds 106%. In 2014 dient het pensioenfonds een 
dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds 
verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak 
voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. 
Waterweg Wonen heeft geen verplichting tot het voldoen van 
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij SPW, anders dan het 
effect van hogere toekomstige premies.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de 
Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, 
contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen betaald door Waterweg Wonen. De 
premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze 
verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een 
vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies 
worden als verplichting op de balans opgenomen.

Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde 
van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het 
jaar. Baten en lasten worden in beginsel toegerekend aan het jaar 
waarop ze betrekking hebben; verliezen worden toegerekend zodra zij 
voorzienbaar zijn.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de 
verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op 

actuele waarde gewaardeerde vaste activa en afgeleide financiële 
instrumenten.

opbrengstverantwoording
Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt zodra alle 
belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot de eigendom van de 
goederen zijn overgedragen aan de koper.
Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar rato van de 
geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de 
balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

huuropbrengsten
Onder deze post worden de huuropbrengsten verantwoord die 
betrekking hebben op het boekjaar, onder aftrek van de werkelijke 
huurderving wegens leegstand. Dotaties aan de voorziening voor 
oninbare huurvorderingen zijn verantwoord onder de overige 
bedrijfslasten.

opbrengsten servicecontracten
Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders en bewoners ter 
dekking van te maken en gemaakte servicekosten. Jaarlijks vindt 
verrekening plaats op basis van de daadwerkelijke bestedingen. De 
kosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten.

wijzigingen in voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop en 
onderhanden projecten
Onder deze post worden de wijzigingen opgenomen in de posten 
Vastgoed bestemd voor de verkoop (opgenomen onder de Voorraden) 
en Onderhanden projecten. Bij realisatie van een verkoop wordt de 
boekwaarde direct voorafgaand aan de verkoop teruggenomen op 
deze regel.

Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare 
wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten en de 
projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst-en-
verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum 
(de ‘Percentage of Completion’-methode, ofwel de PoC-methode).

De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis 
van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding 
tot de geschatte totale projectkosten. Als het resultaat (nog) niet 
op betrouwbare wijze kan worden ingeschat, dan worden de 
opbrengsten als netto-omzet verwerkt in de winst-en-verliesrekening 
tot het bedrag van de gemaakte projectkosten, dat waarschijnlijk 
kan worden verhaald; de projectkosten worden dan verwerkt in de 
winst-en-verliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra 
het resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt 
opbrengstverantwoording plaats volgens de PoC-methode naar rato 
van de verrichte prestaties per balansdatum.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de 
projectopbrengsten en projectkosten. Projectopbrengsten zijn de 
contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit 
hoofde van meer- en minderwerk, claims en vergoedingen indien en 
voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en ze 
betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct 
op het project betrekking hebbende kosten, die kosten die in het 
algemeen aan projectactiviteiten worden toegerekend en toegewezen 
kunnen worden aan het project en andere kosten die contractueel aan 
de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale 
projectopbrengsten overschrijden, dan worden de verwachte verliezen 
onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Dit verlies wordt 
verwerkt in de kostprijs van de omzet. De voorziening voor het verlies 
maakt onderdeel uit van de post Onderhanden projecten.
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netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille
Onder deze rubriek worden de volgende verkoopresultaten 
opgenomen:
• Boekresultaat van gerealiseerde verkopen van vastgoed in 

exploitatie;
• Netto verkoopopbrengst bij levering van Vastgoed bestemd voor de 

verkoop;
• Netto verkoop opbrengst bij levering van Onderhanden projecten.

De boekwinst van gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie 
betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus de 
boekwaarde. Resultaten worden verantwoord op het moment van 
levering (passeren transportakte). Eventuele verliezen op nieuwbouw 
koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn.
De opbrengst uit woningen verkocht onder voorwaarden wordt niet 
verantwoord als verkoopopbrengst daar de belangrijkste economische 
rechten niet zijn overgedragen aan de koper. De gegarandeerde 
terugkoopverplichting wordt opgenomen onder de post Langlopende 
schulden, terugkoopverplichting VOV woningen en wordt jaarlijks met 
inachtname van de contractvoorwaarden gewaardeerd.

Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf
De toegerekende interne directe kosten ten behoeve van onroerende 
zaken in ontwikkeling worden hieronder verantwoord, met uitzondering 
van geactiveerde rente welke onder de financiële baten en lasten 
worden opgenomen.

afschrijving materiële vaste activa
De afschrijvingen op onroerende en roerende zaken ten dienste van 
de exploitatie worden gebaseerd op basis van de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs.
De afschrijvingen op Sociaal vastgoed in exploitatie wordt gebaseerd 
op basis van de actuele waarde (vervangingswaarde of lagere 
bedrijfswaarde). Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire 
methode op basis van de verwachte gebruiksduur. Met een mogelijke 
restwaarde wordt rekening gehouden. Over terreinen en op reële 
waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige 
gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van onroerende en roerende 
zaken ten dienste van de exploitatie zijn begrepen onder de 
afschrijvingen.

overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op 
een afboekingen uit hoofde van bijzondere waardevermindering 
dan wel een terugneming daarvan. (Mutaties in) bijzondere 
waardeverminderingen ontstaan door een jaarlijkse toets van de 
bedrijfswaarde ten opzichte van de waarde gebaseerd op historische 
kostprijs minus cumulatieve afschrijvingen.

erfpacht
Jaarlijks wordt door de gemeente voor het gebruik van de grond 
onder de verhuureenheden erfpacht in rekening gebracht op basis 
van canons. De eenmalig afgekochte meerjarige erfpachtcontracten 
maken onderdeel uit van de vervaardigingsprijs en zijn daarmee 
onderdeel van de materiële vaste activa in exploitatie en/of de 
vastgoed beleggingen.

Lonen en salarissen
Lonen en salarissen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 
verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd 
zijn aan werknemers.

sociale lasten
Sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt 
in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan 
werknemers.

pensioenlasten
Alle pensioenregelingen zijn verwerkt volgens de 
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde 
premie wordt als last verantwoord.

Lasten onderhoud
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te 
rekenen kosten van onderhoud verantwoord. Van toerekenbaarheid 
is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in het verslagjaar 
hebben plaatsgevonden. Reeds aangegane verplichtingen waarvan 
de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op balansdatum worden 
verwerkt onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Het reparatie- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in 
kosten van derden en eigen dienst, alsmede de kosten van het 
materiaalverbruik. In de winst-en-verliesrekening zijn de kosten van 
de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salarissen en sociale 
lasten. De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare 
kosten door het feit dat er geen sprake is van een waardeverhoging 
van het actief.

Leefbaarheid
De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van fysieke 
ingrepen niet zijnde investeringen en uitgaven voor activiteiten 
in de omgeving van woongelegenheden van leefbaarheid, die de 
leefbaarheid in buurten en wijken ten goede moeten komen.

overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben.

niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
hebben betrekking op waardemutaties van op reële waarde 
geactiveerde activa.

waardeverandering financiële vaste activa
Hieronder wordt de waardemutatie van verplichtingen uit hoofde van 
verkoop onder voorwaarden verantwoord.
In het kader van deze verkoop van woningen onder voorwaarden heeft 
de corporatie een terugkoopverplichting en/of -recht die/dat mede 
afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de woningen 
in het economisch verkeer. De terugkoopverplichting / -recht wordt 
jaarlijks gewaardeerd.

rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening 
houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa 
en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening 
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen 
leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente 
worden meegenomen.

activeren van rentelasten
Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa 
gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien het een 
aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiksklaar of 
verkoopklaar te maken.
De te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde 
rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen en 
van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de 
vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de 
uitgaven en periode van vervaardiging. Geactiveerde rente wordt in de 
winst-en-verliesrekening in mindering gebracht op de post rentelasten 
en soortgelijke kosten.

Belastingen
Vanaf 1 januari 2008 is Waterweg Wonen integraal belastingplichtig 
geworden voor de vennootschapsbelasting. Corporaties zijn sindsdien 
verplicht over hun integrale activiteiten vennootschapsbelasting te 
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betalen. Een en ander is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst 
(VSO 2). In deze VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen met 
betrekking tot de waardering van posten op de fiscale openingsbalans 
en de wijze van resultaatneming. Voor de periode 2006 - 2007 gold een 
partiële vennootschapsbelastingplicht (VSO 1).

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor 
belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met 
beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren 
(voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en 
vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare 
kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden 
in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit 
hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij 
deze methode wordt het bedrijfsresultaat aangepast voor posten van 
de winst-en-verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten 
en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten 
van de winst-en-verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven 
niet worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten.

In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen 
operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.

De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in 
kasstromen met betrekking tot mutaties in de hoofdsom (opgenomen 
onder financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen 
onder operationele activiteiten).
De investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen 
rekening houdend met de onder overige schulden opgenomen 
verplichtingen.

Bezoldiging
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de 
instelling zich gehouden aan de Beleidsregels toepassing WNT.
De instelling heeft de Beleidsregels toepassing WNT, waaronder het 
wetsvoorstel Aanpassingswet WNT, als normenkader bij het opmaken 
van deze jaarrekening gehanteerd. Eerder genoemd wetsvoorstel mag 
op grond van de mededeling van de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijkrelaties van 12 februari 2014 worden toegepast als ware 
de wettekst reeds in werking getreden.
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Risicoparagraaf

financiering- en liquiditeitsrisico
Waterweg Wonen onderkent de volgende liquiditeits- en 
financieringsrisico’s:
• Met betrekking tot operationele kasstromen; deze risico’s bestaan 

vooral uit schoksgewijze veranderingen in het kostenniveau 
(bijvoorbeeld door BTW-verhoging of bezitsheffingen) enerzijds 
en beperkingen in de mogelijkheden om huurverhogingen door te 
voeren anderzijds;

• Met betrekking tot kasstromen uit hoofde van investeringen in, en 
verkopen van woningen: het grootste risico hier is de onzekerheid 
over timing en omvang van opbrengsten uit woningverkopen als 
gevolg van stagnatie in de woningmarkt;

• Met betrekking tot kasstromen uit financieringsactiviteiten; de 
belangrijkste risico’s op dit punt zijn beschikbaarheid van nieuwe 
financiering en het renterisico op de leningportefeuille.

Relevante indicatoren voor het liquiditeitsrisico dat Waterweg Wonen 
loopt per balansdatum zijn als volgt:

31 december 2013

Bankschuld c 8,3 mln.

Benodigde buffer c 0,0 mln. 

Obligo inzake WSW c 14,7 mln.

Kredietlimiet c 18,1 mln.

Benodigde nieuwe financiering (investeringen
alsmede aflossing bestaande schulden) voor 2014 c 64,0 mln.

Nog niet benutte borgingsruimte WSW c 30,4 mln.

Waterweg Wonen stuurt actief op haar liquiditeitspositie door gebruik 
te maken van kasstroomprognoses per maand voor de eerst komende 
12 maanden, aangevuld met kasstroomprognoses per jaar voor de 
daarop aansluitende eerste 9 jaar. De hieruit voort vloeiende 
financierings behoefte wordt in hoofdlijnen ingevuld met het 
aantrekken van leningen. Waterweg Wonen is voor de beschik baar-
heid van financiering sterk afhankelijk van het blijvend functioneren 
van het borgingsstelsel via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 
Bij het beoordelen van nieuwe investeringen zal bezien moeten 
worden in hoeverre dit past binnen de financieringsruimte, die door de 
regels van het WSW en het Ministerie worden bepaald. In verband 
met de dynamiek in de regelgeving vraagt dit bijzondere aandacht.

De gemeente Vlaardingen heeft met het WSW een achtervang-
overeenkomst afgesloten voor de financieringsbehoefte van 
Waterweg Wonen tot en met 2014.
Uit hoofde van het borgingsstelsel heeft Waterweg Wonen een obligo 
verplichting jegens het WSW van 3,85% van de restschuld van de door 
Waterweg Wonen opgenomen, door het WSW geborgde leningen. 

Indien het WSW dit obligo zou opeisen dient Waterweg Wonen het 
bedrag binnen 30 dagen aan het WSW over te maken.

Waterweg Wonen heeft berekend dat zij een eventuele daling van de 
rentestand met 2% kan opvangen met haar liquiditeitsbuffer en overige 
faciliteiten.

renterisico
Waterweg Wonen loopt renterisico over rentedragende 
langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan 
kredietinstellingen). Voor schulden met variabele renteafspraken loopt 
Waterweg Wonen risico ten aanzien van toekomstige kasstromen, met 
betrekking tot vastrentende schulden loopt Waterweg Wonen risico’s 
over de marktwaarde.
Met betrekking tot bepaalde schulden met een variabele rente 
(schulden aan kredietinstellingen) heeft Waterweg Wonen renteswaps 
gecontracteerd, zodat zij variabele rente ontvangt en vaste rente 
betaalt. Om renterisico’s te beheersen volgt Waterweg Wonen een 
stappenplan waarin achtereenvolgens de leenbehoefte wordt bepaald 
en de renterisico’s zoveel mogelijk in de tijd worden gespreid. Wordt 
het renterisico in enig jaar te hoog, dan wordt deze naar gelang 
de zekerheid van het risico afgedekt, door middel van bijvoorbeeld 
voorfixeren van financiering. Het jaarlijkse renterisico wordt uitgedrukt 
als het totale bedrag waarvoor in dat jaar (her) financiering of rente-
aanpassing aan de orde is. Ter beheersing van dit renterisico streeft 
Waterweg Wonen ernaar dat in geen enkel jaar meer dan 15% van de 
restschuld in aanmerking komt voor herfinanciering of renteconversie. 
Op basis van de vervalkalender laten de toekomstige renterisico’s zich 
als volgt weergeven (zie de grafiek renterisico op de pagina hiernaast).

Kredietrisico
Waterweg Wonen heeft geen significante concentraties van krediet-
risico met betrekking tot haar financiële instrumenten. Waterweg 
Wonen maakt gebruik van meerdere banken als tegenpartij teneinde 
kredietrisico te spreiden. Limieten zijn formeel vastgelegd in het 
treasurystatuut en naleving daarvan wordt voortdurend gemonitord.

rente-instrumenten
Het gebruik van rente-instrumenten (ook wel: derivaten of afgeleide 
instrumenten) is alleen toegestaan voor het afdekken van renterisico’s 
conform de uitgangspunten van het treasurystatuut en binnen de 
vigerende regels en richtlijnen van het WSW en het treasury jaarplan. 
De voorwaarden voor het gebruik van rente-instrumenten zijn:
• Moeten te allen tijde gekoppeld zijn aan daadwerkelijke 

financieringspositie;
• Mogen niet leiden tot “open” posities;
• Mogen alleen een onderliggende waarde hebben in euro’s;
• Mogen alleen ingezet worden om renteniveaus te fixeren, te 

begrenzen of de rentetypische looptijd aan te passen;
• Transacties beperken tot overheidsgegarandeerde partijen en 

banken met minimaal een kredietwaardigheid van A.

renterisico
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Toelichting op de balans
(Bedragen x d 1.000,-)
vasTe acTiva

1.1  Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat:

sociaal vastgoed  
in exploitatie

sociaal vastgoed  
in ontwikkeling

onroerende en roerende 
zaken ten dienste van  

de exploitatie

stand per 1 januari

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 622.586 20.916 5.608

Herwaarderingen 147.802 0 0

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -300.864 -12.831 -3.722

Boekwaarde per 1 januari 469.524 8.085 1.886

Mutaties in het boekjaar

- Investeringen 2.483 28.763 308

- Desinvesteringen -2.638 0 -599

- Herwaardering -4.557 0 0

- Afschrijvingen -21.854 0 -693

- Afschrijvingen desinvesteringen 1.588 0 589

- Waardeverminderingen -10.429 0 0

- Terugneming van waardeverminderingen 29.106 0 0

- Overboekingen 10.338 -26.191 0

Totaal mutaties 4.037 2.572 -395

stand per 31 december

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 640.705 18.986 5.317

Herwaarderingen 141.254 0 0

Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -308.398 -8.329 -3.826

Boekwaarde per 31 december 473.561 10.657 1.491

Vastgoed bestemd voor verkoop
Waterweg Wonen heeft een verkoopplan opgesteld waarin 705 onroerende zaken voor verkoop zijn geoormerkt. Naar verwachting worden 
23 woningen binnen één jaar verkocht. De verwachte opbrengstwaarde van deze onroerende zaken bedraagt d 2,9 mln. De boekwaarde bedraagt 
ultimo verslagjaar d 1,3 mln.

Verzekering
Het vastgoed in exploitatie is verzekerd tegen het risico van brand- en stormschade voor de herbouwwaarde. 
De activa ten dienste van de exploitatie zijn per 31 december 2013 voor circa d 6,9 mln. verzekerd tegen het risico van brandschade en inbraak.

WOZ waarde
De waarde volgens de onroerende zaakbelasting is circa d 1,4 mld. (peildatum 1 januari 2013). In 2012 was dit d 1,5 mld. 
 
Boekwaarde historische kostprijs 
De waarde op basis van historische kostprijs met annuïtaire afschrijving is d 440,4 mln. 
 
Financiering 
Het onroerend goed is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met rijksleningen of met kapitaalmarktleningen onder overheidsgarantie.  
Er zijn geen hypothecaire zekerheden afgegeven. 
 
Sociaal vastgoed in ontwikkeling 
In 2013 is d 0,4 mln. aan rente geactiveerd in sociaal vastgoed in ontwikkeling met een rentevoet van 4,21%. 
 
In 2013 zijn er diverse renovatieprojecten opgeleverd. Onder andere aan het Nagelkruid, de Bonnweg en de Indische buurt. Daarnaast zijn er 
36 dekwoningen opgeleverd, 9 sociale huurwoningen Vlaardings Geluk, alsmede het Hospice. 
 
Waardeverandering 
In 2013 zijn besluiten geformaliseerd voor onrendabele investeringen tot een bedrag van d 4,8 mln. Doordat de huurverhoging nu 1,5% hoger is dan 
vorig jaar, wordt de onrendabele investering lager dan vorig jaar begroot. Hierdoor komt het totaal aan onrendabele investeringen op lopende en 
toekomstige projecten op d 18,0 mln. Hiervan is d 8,3 mln. in mindering genomen op de activa in ontwikkeling. Het restant van d 9,6 mln. is opgenomen 
onder voorzieningen. 
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Materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie 
De mutaties in het boekjaar 2013 zijn voornamelijk toe te schrijven aan de aanschaf van nieuwe soft- en hardware, apparatuur en bedrijfsauto’s. 
 
1.2 vastgoedbeleggingen 
De mutaties in de vastgoedbeleggingen zijn in het navolgende schema samengevat: 

commercieel  
vastgoed  

in exploitatie

onroerende zaken 
verkocht onder 

voorwaarden

vastgoed in ontwikkeling  
bestemd voor  

eigen exploitatie

stand per 1 januari

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 57.055 15.830 18.576

Herwaarderingen 21.954 8.200 0

Cumulatieve waardeverminderingen -9.224 0 -5.367

Boekwaarde per 1 januari 69.785 24.030 13.209

Mutaties in het boekjaar

- Investeringen 83 0 7.286

- Desinvesteringen -2.061 0 0

- Herwaardering 20 -1.110 0

- Waardeverminderingen -2.763 0 0

- Terugneming van waardeverminderingen 1.627 0 0

- Overboekingen 3.832 1.484 -11.012

Totaal mutaties 738 374 -3.726

stand per 31 december

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 62.391 16.551 9.483

Herwaarderingen 21.331 7.853 0

Cumulatieve waardeverminderingen -13.199 0 0

Boekwaarde per 31 december 70.523 24.404 9.483

Vastgoed bestemd voor verkoop 
Door de corporatie is een verkoopplan opgesteld waarin 170 onroerende zaken voor verkoop zijn geoormerkt. Naar verwachting zullen 4 woningen 
binnen één jaar worden verkocht. De verwachte opbrengstwaarde van deze onroerende zaken bedraagt d 741.471. De boekwaarde bedraagt ultimo 
verslagjaar d 755.833. 
 
WOZ waarde 
De waarde volgens de onroerende zaakbelasting is circa d 0,77 mld. (peildatum 1 januari 2013). In 2012 was dit d 0,75 mld. 
 
Bedrijfswaarde 
De bedrijfswaarde volgens dezelfde uitgangspunten als het sociaal vastgoed in exploitatie is circa d 63 mln. (2012: d 58 mln.). 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
In 2013 zijn er 6 woningen in Vlaardings Geluk opgeleverd.  
In 2013 is d 0,8 mln. aan rente geactiveerd in vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie met een rentevoet van 4,21%. 
 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
In de post Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden zijn in totaal 191 verhuureenheden opgenomen. Deze zijn verkocht met een 
terugkoopplicht. Gebruik wordt gemaakt van contracten gebaseerd op het ‘Koopgarant’ principe waarbij sprake is van verleende kortingen op de 
marktwaarde tussen 20% en 30%. Deze contractvorm heeft goedkeuring van de Minister. 
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1.3 financiële vaste activa 
De mutaties in de financiële vaste activa zijn in het navolgende schema samengevat: 

deelnemingen
Leningen u/g first Metro 

housing co. durban Totaal 

Saldo per 1 januari

- Netto vermogenswaarde resp. nominale waarde 38 35 73

- Afwaardering 0 -35 -35

Boekwaarde per 1 januari 38 0 38

Mutaties

- Resultaat deelnemingen 0 0 0

- Herwaardering 0 26 26

- Desinvesteringen 0 -26 -26

Boekwaarde per 31 december 38 0 38
 
De deelnemingen betreffen:

aandeel resultaat boekjaar

netto- 
vermogens waarde  

per 31-12-2013

netto- 
vermogens waarde 

per 31-12-2012

Waterweg Wonen B.V. te Vlaardingen 100% 0 19 19

Waterweg Wonen F.B.I. B.V. te Vlaardingen 100% 0 19 19
 
Leningen u/g 
Renteloze lening Stichting Durban-Rotterdam Housing Project met een looptijd tot 31-12-2011 zonder zekerheden. In afwachting van ontwikkelingen 
is deze lening nog volledig afgewaardeerd opgenomen. 

vLoTTende acTiva 2013 2012 

1.4 voorraden

1.4.1 Vastgoed bestemd voor de verkoop 622 0

1.4.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 1.540 0
 
Voorzieningen voor verwachte verliezen worden genomen in de periode waarin komt vast te staan dat er sprake is van verliesgevende projecten en 
worden in mindering gebracht op de post onderhanden werk. 
 

1.4.3 Overige voorraden

- Magazijn onderhoudsmaterialen 142 97

- VVV en dinerbonnen 1 1

Totaal overige voorraden 143 98

1.5 onderhanden projecten

- Onderhanden werk verkochte woningen 31.092 2.275

- In rekening gebrachte verkoopnota’s -12.964 -2.345

- Verantwoord verlies -7.040 150

Totaal onderhanden projecten 11.088 80
 
De grondexploitaties Babberspolder-Oost en de Holy-Zuidoost zijn in 2013 voor d 8,5 mln. geherrubriceerd van Vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor eigen exploitatie naar Onderhanden projecten. Deze presentatiewijziging is ingegeven door de koopovereenkomsten die in 2013 zijn gesloten 
voor de grondposities met betrekking tot de projecten Holy-Zuidoost en de resterende grond van de Babberspolder-Oost. Hiermee is overwegend 
sprake van projectontwikkeling voor rekening en risico van derden, als gevolg waarvan presentatie als Onderhanden projecten door de richtlijnen 
wordt voorgeschreven.

1.6 vorderingen 
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het 
kortlopende karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd. 
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1.6.1 Huurdebiteuren 
De huurdebiteuren kunnen als volgt naar tijdsduur worden gespecificeerd: 
 

aantal huurders huurachterstand

periode 2013 2012 2013 2012 

- Tot 1 maand 372 359 145 138 

- 1 tot 2 maanden 95 116 66 54 

- 2 tot 3 maanden 47 44 29 30 

- Langer dan 3 maanden 453 387 535 497 

Totaal huurdebiteuren 967 906 775 719 
 

1.6.2 Overige debiteuren

- Vordering vertrokken bewoners 1.550 1.452

- Service- en stookkosten huidige huurders 33 8

- Te ontvangen termijnen verkoop nieuwbouw 0 0

- Diversen 75 423

- Voorziening dubieuze debiteuren -1.550 -1.452

Totaal overige debiteuren 108 431

1.6.3 Overige vorderingen

- Vorderingen op personeel 15 21

- Overige vorderingen 268 140

Totaal overige vorderingen 283 161

1.6.4 Overlopende activa

- Vooruitbetaalde kosten 552 830

- Overige overlopende activa 41 173

Totaal overlopende activa 593 1.003

1.7 Liquide middelen

- Bank 441 460

Totaal liquide middelen 441 460

De liquide middelen zijn direct opvraagbaar. 
 

passiva

1.8 eigen vermogen

Overige reserves

Algemene bedrijfsreserve per 1 januari 166.666 137.564

- Resultaat boekjaar 824 4.057

- Mutatie ongerealiseerde herwaardering -4.557 25.045

Algemene bedrijfsreserve per 31 december 162.933 166.666
 
Ultimo 2013 is in totaal d 123,7 mln. aan ongerealiseerde herwaarderingen in de overige reserves begrepen (2012: d 137,9 mln.). De mutatie in de 
ongerealiseerde herwaardering bestaat naast de hierboven vermelde d 4,6 mln. uit de volgende mutaties: d 2,0 mln. realisatie door verkoop en sloop 
en d 7,7 mln. realisatie door afschrijving over herwaardering. 

1.9 voorzieningen 
De mutaties in de voorzieningen zijn in het navolgende schema gevat:
 

 onrendabele 
investeringen

 Garantie betreffende 
onderhoud vve

 persoonlijk loopbaan 
ontwikkelingsplan  Totaal 

Saldo per 1 januari 19.202 447 260 19.909

- Onttrekkingen 0 -45 -24 -69

- Dotatie 4.842 7 29 4.878

- Vrijval -3.148 0 -25 -3.173

- Overboekingen -11.278 0 0 -11.278

Saldo per 31 december 9.618 409 240 10.267
 
Van de voorzieningen is een bedrag van d 3,1 mln. als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken. 
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onrendabele investeringen nieuwbouw 
De voorziening onrendabele investeringen nieuwbouw betreft het per saldo verlieslatende deel van contracten afgesloten ten behoeve van de 
ontwikkeling van nieuwbouw huurwoningen waarvoor nog onvoldoende kosten zijn gemaakt om het bedrag daarop in mindering te brengen. 

2013 2012

1.10 Langlopende schulden

1.10.1 Leningen overheid

Saldo per 1 januari 5.241 6.492

- Reguliere aflossingen -5.241 -1.251

Saldo inclusief kortlopend per 31 december 0 5.241

- Af te lossen in volgend boekjaar 0 -147

Saldo per 31 december 0 5.094

1.10.2 Leningen kredietinstellingen

Saldo per 1 januari 346.650 320.225

- Storting nieuwe leningen 59.000 38.000

- Reguliere aflossingen -25.292 -11.575

Saldo inclusief kortlopend per 31 december 380.358 346.650

Af te lossen in volgend  boekjaar -25.303 -25.290

Saldo per 31 december 355.055 321.360

Rentevoet, aflossing 2014 en leningen langer dan vijf jaar 
De gemiddelde rentevoet van de uitstaande leningen bedraagt per 31 december 2013 4,21%. Het aflossingsbestanddeel in het komende boekjaar 
bedraagt d 25,3 mln. en is onder de kortlopende schulden verantwoord. Het aflossingsbestanddeel vanaf 2018 bedraagt in totaal d 184 mln. voor de 
huidige leningportefeuille. De gemiddelde looptijd van de leningportefeuille is 13,6 jaar. Alle leningen zijn geborgd door het WSW. 

Rentederivaten 
Waterweg Wonen heeft renteswaps afgesloten met de volgende looptijden: 

Begindatum einddatum nominaal vaste rente
Marktwaarde 

31-12-2013 Bank
effectiviteit  

hedge

1-10-2008 1-10-2018          15.000.000 4,6720%                2.689.460- BNG 100,0%

4-1-2010 6-1-2014          10.000.000 4,4300%                   439.578- ABN 100,0%

1-3-2010 1-3-2016          10.000.000 4,5425%                1.266.881- ABN 100,0%

1-10-2010 1-10-2016          10.000.000 4,6000%                1.215.861- BNG 100,0%

1-11-2009 1-11-2019          10.000.000 4,7700%                2.048.293- ABN 100,0%

1-11-2012 1-11-2019          10.000.000 3,3325%                1.206.158- ABN 100,0%

1-12-2012 1-12-2020          10.000.000 3,4550%                1.314.975- ABN 100,0%

1-4-2013 1-4-2018          10.000.000 3,3600%                1.739.889- Deutsche Bank 100,0%

1-10-2013 1-10-2019          10.000.000 3,7300%                1.995.492- Deutsche Bank 100,0%
 
De renteswaps zijn bedoeld om renterisico’s van toekomstige leningen met een variabele rente af te dekken. De te ontvangen variabele rente van 
deze renteswaps is 3-maands euribor. 
 
De reële waarde van de derivaten bedraagt per balansdatum d 13,9 mln. (2012: d 16,6 mln.) negatief. De waarde van de swaps wordt berekend door 
alle kasstromen contant te maken tegen de X-M Euriborcurve.  
 
De threshold bij de BNG is d 6,1 mln. Zodra de waarde van de bij deze bank afgesloten swaps negatiever wordt dan dit bedrag moet Waterweg 
Wonen een borg stellen. De margin call is bij een rente van 0% d 0,8 mln. 
In de twee contracten met de BNG staan voorwaarden die (mogelijk) toezicht belemmerend zijn. Deze gaan over het veranderen van zeggenschap, 
het failliet gaan van de onderneming of een surceance van betaling, of een belangrijke wijziging in de wetgeving die betrekking kan hebben op deze 
overeenkomst.  
Bij de ABN AMRO en Deutsche Bank is geen sprake van een mogelijke margin call. Tevens zijn hier geen voorwaarden die aangemerkt kunnen 
worden als toezicht belemmerend. 
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1.10.3 Waarborgsommen 
Dit betreft de van huurders ontvangen gelden bij aanvang van het huurcontract. 

2013 2012

Saldo per 1 januari 74 131

- Mutatie boekjaar 5 -57

Saldo per 31 december 79 74

De waarborgsommen worden uit hoofde van huurovereenkomsten van huurders ontvangen en dienen als eerste zekerheid voor de voldoening van 
eventueel verschuldigde achterstallige huur en mutatiekosten.  
De waarborgsommen worden bij beëindiging van de huurovereenkomst verrekend.  
 

1.10.4 Terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden

- Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 25.585 22.683

- Verminderingen / vermeerderingen -846 -454

Saldo per 1 januari 24.739 22.229

- Nieuwe terugkoopverplichting 2.734 3.157

- Betaald in verband met terugkoop -946 -255

- Herwaardering schuld -740 -392

Totaal mutaties 1.048 2.510

- Terugkoopverplichting ontstaan bij overdracht 27.300 25.585

- Verminderingen / vermeerderingen -1.513 -846

Saldo per 31 december 25.787 24.739
 
Terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden 
Waterweg Wonen heeft woningen verkocht onder Koopgarant voorwaarden. Het bedrag geeft de terugkoopverplichting van deze activa weer. 
 

1.11 Kortlopende schulden 

1.11.1 Leningen < 1 jaar 25.303 25.437
 
De leningen < 1 jaar betreft het kortlopende deel van langlopende schulden.  
Wij verwijzen naar de toelichting op de langlopende schulden. 

1.11.2 Bank 8.329 9.954
 
Waterweg Wonen heeft vanaf 2004 haar kredietovereenkomst niet uitgedrukt in kasgeldleningen, maar in rekening courant krediet. Dit betekent 
dat voor de complete faciliteit ‘rood’ kan worden gestaan tegen ongeveer dezelfde kosten als kasgeldleningen. De totale kredietfaciliteit bedraagt 
d 18,1 mln. 
Er zijn twee bankgaranties afgegeven. Eén van d 635.913 (aanvankelijke jaarhuur) voor de huur van het pand aan de Burgemeester van Lierplein 51. 
En één van d 259.000 voor een onderhoudscontract van deurdrangers. 
 

1.11.3 Schulden aan leveranciers 5.133 2.986

1.11.4 Pensioenen 174 181

1.11.5 Belastingen en sociale verzekeringen 2.526 2.434

1.11.6 Overige schulden

- Te verrekenen leveringen en diensten 916 1.347

Totaal overige schulden 916 1.347
 
In de post ‘Te verrekenen leveringen en diensten’ zijn de nog met huurders te verrekenen servicekosten opgenomen. 
 

1.11.7 Overlopende passiva 

- Nog niet vervallen rente 6.260 6.376

- Vooruitontvangen huren 1.018 900

- Overige overlopende passiva 1.970 2.053

Totaal overlopende passiva 9.248 9.329
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niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 
Planmatig onderhoud 
Er is voor een totaal van d 1,5 mln. aanbesteed waar nog geen 
werkzaamheden voor zijn verricht. Van de aanbesteding heeft 
d 0,2 mln. betrekking op investeringen. 
 
Projecten 
Er is voor een totaal van d 11,9 mln. aanbesteed waar nog geen 
werkzaamheden voor zijn verricht. 
 
Onderhoudscontracten 
Voor onderhoud aan onze woningen zijn verschillende meerjarige 
onderhoudscontracten afgesloten. De looptijden variëren van twee 
jaar tot vijftien jaar. De totale verplichting is d 1,3 mln., waarvan 
d 1,1 mln. een looptijd heeft van meer dan een jaar en d 0,5 mln. een 
looptijd van meer dan 5 jaar (ongeïndexeerd). 
 
Huisvesting 
Op 22 mei 2012 is de huurovereenkomst hersloten m.b.t. het pand 
Burgemeester van Lierplein 51. Deze overeenkomst loopt t/m 
30 april 2018. De huur bedraagt d 612.714 in 2014 en wordt jaarlijks 
geïndexeerd. d 1.964.272 heeft een looptijd van meer dan een jaar 
(ongeïndexeerd). 
 
Heffing saneringsfonds 
Waterweg Wonen moet in 2014 naar verwachting in totaal d 2,4 mln. 
afdragen aan door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting 
opgelegde saneringsheffingen. Deze middelen worden ingezet om 
noodlijdende corporaties financieel er weer bovenop te helpen. 
 
Obligo’s WSW 
Als uitvloeisel van het afgeven van borgstellingen door het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), dient Waterweg Wonen 
per geborgde lening een obligo aan te houden ter grootte van 3,85% 
van het schuldrestant van de geborgde lening. Voor een lening met 
een variabele hoofdsom is 75% hiervan verschuldigd. Per 31 december 
2013 bedroeg het totale obligo d 14,6 mln. Dit obligo wordt opeisbaar 
indien het garantievermogen van het WSW onder een bepaald niveau 
dreigt te komen. Van dit bedrag heeft d 2,5 mln. betrekking op nieuwe 
leningen. 
 
Verbonden partijen 
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen 
waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of 
invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen 
die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden 
aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, 
andere sleutelfunctionarissen in het management van Waterweg 
Wonen en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.  
 
De deelnemingen van Waterweg Wonen betreffen uitsluitend twee 
lege BV’s. Er zijn verder geen verbonden partijen. 

Fiscale positie per 31 december 2013
Bedragen x d 1.000.000,-
De samenstelling van verwerkte en niet-opgenomen beschikbare 
verrekenbare tijdelijke verschillen en compensabele verliezen is als 
volgt:

Niet verwerkt 
31-12-2013

Niet verwerkt 
31-12-2012

Verrekenbare tijdelijke verschillen 771 801

Verrekenbare tijdelijke verschillen 
passief -23 -26

Compensabele verliezen 118 78

Van de niet-opgenomen verrekenbare tijdelijke verschillen en 
compensabele verliezen is het (nog) niet waarschijnlijk dat 
toekomstige fiscale winst beschikbaar komt ter compensatie of dat 
verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut.

Indien de actieve latentie zou worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde dan bedraagt deze eind 2013 circa d 199 mln. (eind 2012 
d 211 mln.) en een passieve latentie van d 6 mln. (eind 2012 d 7 mln.), dit 
betreft met name het vastgoed. Naar verwachting zal de latentie over 
het vastgoed niet tot afwikkeling komen binnen een afzienbare termijn.

Per balansdatum zijn de belangrijkste verschillen in waardering tussen 
deze jaarrekening en de fiscale jaarrekening als volgt:

Jaar-
rekening Fiscaal Verschil

Materiële vaste activa / 
vastgoedbeleggingen in exploitatie 544 1.287 743

Materiële vaste activa / 
vastgoedbellegingen in ontwikkeling 20 19 -1

Materiële vaste activa / 
vastgoedbeleggingen verkopen onder 
voorwaarden 24  2 -22

Financiële vaste activa 0 2 2

Passiva

Terugkoopverplichting VOV  -26 0 26

Totaal verschillen 748

Met potentieel actieve latentie 771

Met potentieel passieve latentie -23

Compensabele verliezen 118

Toelichting
Met de belastingdienst zijn afspraken gemaakt  ten aanzien van de 
verschillende balansposten van de beginbalans en is de verwerking 
van de onderhoudslasten (activeren/ dan wel het ten laste van het 
resultaat verwerken van uitgaven) afgeregeld tot eind 2012.
Bij het uitvoeren van planmatige onderhoudswerk/ alsmede de 
renovatieopgave is afgesproken dat de uitgaven voor 65% ten laste 
van de fiscale resultatenrekening zullen komen.
Waterweg Wonen maakt in de jaren tot en met 2013 fiscaal verlies: 
eind 2013 bedraagt het fiscale verlies cumulatief circa d 118 mln.  
(2012: nog d 78 mln.).
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Toelichting op de winst- en verliesrekening
Bedragen x d 1.000,-

Vergelijking jaarresultaat met de begroting 2013  
De winst- en verliesrekening over 2013 - inclusief waardeverandering materiële vaste activa - sluit met een positief resultaat van d 824.000 na 
belasting ten opzichte van een begroot positief resultaat van d 10.431.000. Het verschil van d 9.607.000 is als volgt te verklaren:  

- Lagere gerealiseerde opbrengst projecten door een in 2013 genomen verlies op de grondexploitatie Holy-Zuidoost.  
Dit verlies stond in 2012 begroot -1.700 

- Hogere verkoopopbrengsten bij verkoop bestaand bezit door meer verkochte woningen 291 

- Een minder positieve waardeverandering van het sociaal vastgoed door een combinatie van nieuw beleid en 
het volledig inrekenen van de verhuurdersheffing. In combinatie met d 4,5 mln. aan ‘mutatie ongerealiseerde 
herwaardering’, die direct in het eigen vermogen verwerkt is, is dit een d 13,5 mln. lagere waardeverandering -8.908 

- Een daling van de waarde van het commercieel vastgoed -2.910 

- Lagere onderhoudslasten vooral veroorzaakt door hogere activeringen 3.533 

- Lagere leefbaarheidskosten door een kleinere uitgave aan stedelijke voorzieningen 341 

- Diverse posten -254 

Totale afwijking resultaat 2013 na belastingen met begroting -9.607 
  

Bedrijfsopbrengsten 2013 2012 

2.1 huuropbrengsten

- Woningen en woongebouwen 61.370 59.431 

- Onroerende zaken niet zijnde woningen 2.942 3.031 

Te ontvangen nettohuur 64.312 62.462 

- Huurderving wegens algemene leegstand -1.039 -1.012 

- Huurderving wegens leegstand niet zijnde regulier -593 -511 

- Huurderving wegens oninbaarheid -661 -552 

Totaal huuropbrengsten 62.019 60.387 

2.2 opbrengsten servicecontracten

- Berekende lasten leveringen en diensten 4.860 5.085 

- Vergoeding personeel 169 188 

- Administratiekosten leveringen en diensten 122 135 

Af : Vergoedingsderving wegens leegstand -144 -215 

Af : Vergoedingsderving wegens oninbaarheid -118 -47 

Totaal opbrengsten servicecontracten 4.889 5.146 

2.3 wijzigingen in voorraad vastgoed bestemd voor de verkoop en onderhanden projecten

- Mutatie vastgoed bestemd voor de verkoop -1.331 -1.079 

- Mutatie onderhanden projecten 5.994 1.484 

- Gerealiseerde opbrengst onderhanden projecten -1.714 61 

Totaal wijzigingen in vastgoed bestemd voor de verkoop en onderhanden projecten 2.949 466 

2.4 netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

- Netto opbrengst verkopen bestaand bezit 2.995 2.439 

Af : Boekwaarde -1.924 -1.696 

Verkoopresultaat bestaand bezit 1.071 743 

- Netto verkoopopbrengst vastgoed bestemd voor de verkoop 0 1.138 

- Netto verkoopopbrengst onderhanden projecten 1.331 1.079 

Totaal netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 2.402 2.960 

2.5 Geactiveerde productie eigen bedrijf

- Geactiveerde personeelskosten 1.065 1.316 
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2013 2012

2.6 overige bedrijfsopbrengsten

- Vergoedingen voor beheeractiviteiten inzake:

- Doorbelaste uren 8 0 

- Afsluiten huurcontracten 31 31 

- Erfpacht 151 150 

- Domotica 334 333 

- Overige opbrengsten 41 51 

Totaal overige bedrijfsopbrengsten 565 565 
  

Bedrijfslasten

2.7 afschrijving op materiële vaste activa

- Afschrijving sociaal vastgoed in exploitatie 21.669 21.272

- Afschrijving onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 687 702

Totaal afschrijving op materiële vaste activa 22.356 21.974 

2.8 overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

- Waardeveranderingen sociaal vastgoed in exploitatie -18.671 -19.711

- Waardeveranderingen sociaal vastgoed in ontwikkeling 1.694 2.415 

- Waardeveranderingen vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 0 -1.397

Totaal overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -16.977 -18.693
  
De waardeveranderingen sociaal vastgoed in ontwikkeling zijn onrendabele toppen nieuwbouw en renovatie en bestaan voor d 4,8 mln. uit nieuw 
besloten projecten en voor d 3,1 mln. positief aan mutaties. De waardeverandering vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie betreft 
De Nieuwe Vogelbuurt.  
  

2.9 erfpacht

- Woningen en woongebouwen en overige onroerende goederen 288 306 

2.10 Lonen en salarissen

- Lonen en salarissen inclusief vakantietoeslag en overwerk 7.417 7.614 

2.11 sociale lasten

- Sociale lasten 1.043 1.065 

2.12 pensioenlasten

- Pensioenlasten 1.422 1.426 

2.13 onderhoudslasten

- Planmatig onderhoud 8.820 8.607 

- Mutatieonderhoud 3.749 4.485 

- Reparatieonderhoud 2.160 3.147 

- Overig onderhoud 983 702 

- Af: onderhoudslasten werkapparaat -463 -504 

Totaal lasten onderhoud 15.249 16.437

De werkelijke uitgave voor planmatig onderhoud 2013 bedraagt d 10,1 mln. exclusief contracten (inclusief d 11,3 mln.). Van de d 10,1 mln. is d 2,5 mln. 
in de activa opgenomen en d 7,6 mln. ten laste van het resultaat gebracht.  

2.14 Leefbaarheid 

- Onderhoud leefbaarheid en groenonderhoud 443 514 

- Stedelijke voorzieningen 280 262 

- Overig leefbaarheid 314 454 

Totaal leefbaarheid 1.037 1.230 
  
De personeelsuitgaven voor leefbaarheid zijn: d 948.302. Daarover wordt een opslag voor overhead gerekend van d 258.411.  
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2013 2012

2.15 Lasten servicecontracten

- Lasten servicecontracten 4.860 5.085 

2.16 overige bedrijfslasten

Beheerskosten

- Overige personeelskosten 1.009 1.250 

- Huisvestingskosten 1.148 1.361 

- Kosten Raad van Commissarissen 141 157 

- Automatiseringskosten 496 499 

- Voorbereidingskosten stedelijke vernieuwing 99 169 

- Overige algemene kosten 1.580 1.708 

Subtotaal beheerskosten 4.473 5.144 

Heffingen

- Belastingen 4.384 4.327 

- Verzekeringen 133 166 

- Bijdrageheffing 2.881 210 

- Contributies aansluitingen 139 146 

Subtotaal heffingen 7.537 4.849 

Overige bedrijfslasten

- Kosten onderhanden projecten 5.994 1.484 

- Bijdrage Verenigingen van Eigenaren 197 156 

- Overige bedrijfslasten 703 617 

Subtotaal overige bedrijfslasten 6.894 2.257 

Totaal overige bedrijfslasten 18.904 12.250 
  
De in de kosten voor de RvC begrepen beloning van de RvC bedraagt d 71.226 (2012: d 75.014).
In de bijdrageheffing zit d 2,7 mln. saneringssteun voor de noodlijdende woningcorporatie Vestia.

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht: 
 

- Controle van de jaarrekening 68 76 

- Andere controle werkzaamheden 11 7 

- Fiscale advisering 0 0 

- Andere niet-controlediensten 9 9 

Totaal accountantshonoraria 88 92 
  
Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij Waterweg Wonen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe 
accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties).  
In bovenstaande accountantshonoraria is d 32.380 van de gemaakte kosten voor de controle van de jaarrekening door BDO. De overige kosten zijn 
gemaakt door PwC.  
  

2.17 niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

- Waardeveranderingen commercieel vastgoed in exploitatie -2.540 -3.997 

- Waardeveranderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden -370 -785 

Totaal niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -2.910 -4.782 

2.18 waardeveranderingen van financiële vaste activa

- Waardeverandering leningen u/g 26 0 

- Negatieve waarde ineffectieve derivaten 0 251 

Totaal waardeverandering financiële vaste activa 26 251 

Het bedrag opgenomen onder ineffectieve derivaten is dat deel van de negatieve waarde van de renteswaps dat niet gehedged is aan een lening. 
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2013 2012

2.19 rentebaten

- Rente leveringen en diensten 1 3 

- Overige rentebaten 52 93 

Totaal rentebaten 53 96 

2.20 rentelasten

- Rente leningen overheid 262 415 

- Rente leningen overige geldgevers 15.190 14.520 

- Rente kasgeldleningen/rekening courant krediet 561 301 

- Mutatie transitorische rente -116 -486 

Af: Geactiveerde rente -1.262 -1.094 

Totaal rentelasten 14.635 13.656 
 
De gehanteerde rentevoet voor de geactiveerde rente is 4,21%.  
  

2.21 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

- Vennootschapsbelasting 0 0 

2.22 resultaat deelnemingen

- Resultaat Waterweg Wonen B.V. 0 2 

- Resultaat Waterweg Wonen FBI B.V. 0 0 

Totaal resultaat deelnemingen 0 2 

Toerekening jaarresultaat

- Het resultaat boekjaar wordt toegevoegd aan de overige reserves 824 4.057 
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Overige informatie   

persoonlijke gegevens toezichthouders, per 31 december 2013:  

naam functie Leeftijd nevenfuncties

Dhr. drs. F. Verschoor Voorzitter/ 
auditcommissie

51 1. Lid Raad van Bestuur Steigers, vastgoed, consultancy en participaties
2. Bestuurder Vastgoed PBG Beheer
3. Voorzitter Raad van Toezicht SKM, centra voor kinderdagopvang
4. Lid bestuur PFZW
5. Lid Raad van Toezicht Schakelkring, ouderenzorg
6. Voorzitter Raad van Toezicht Sensire

Dhr. mr. G.J.A.M. van der Vossen RC vice-voorzitter/ 
auditcommissie

51 1. Vennoot Holland Consulting Group
2. Lid Raad van Toezicht Yulius
3. Lid Raad van Toezicht Stichting DOEN

Mw. drs. W.A.P.J. Caderius van Veen RA Lid/ 
auditcommissie

54 1. Partner DeNieuweCommissaris, DGA Caadje BV
2. Voorzitter Verantwoordingsorgaan Bedrijfstakpensioenfonds Dranken 

en Drankengroothandel
3. Voorzitter Stichting Kinderoncologie Rotterdam

Mw. mr. A.C. Spindler Lid 57 Geen

Mw. mr. I.M. Haisma Lid 54 Geen

Dhr. ing. A. Warnaar Lid 73 1. Directeur eenmanszaak ‘Ontwikkelend beheer woningen’, Vlaardingen
2. Partner DWVB B.V. Amersfoort. Bureau voor onderzoek en advies 

vastgoedbeheer
3. Partner ICP + Group, Adviesbureau voor vastgoedbeheer
4. Bestuurslid, Nieuwbouw Havenstraat Vlaardingen (kopersvereniging)

Dhr. mr. H.P. Kuijpers MCM Lid 52 1. Directeur Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
2. Lid van het College van Beroep Reclame Code Commissie

Bezoldiging raad van commissarissen
De WNT geeft ten aanzien van de bezoldiging van commissarissen aan dat deze per 1 januari 2013 maximaal 5% (lid) of 7,5% (voorzitter) mag 
bedragen  van de voor de organisatie geldende maximale bezoldiging van de bestuurder. Een commissaris die voor 1 januari 2013 is benoemd en 
wiens vergoeding hoger is dan de WNT aangeeft, kan deze hogere vergoeding blijven ontvangen tot het moment van herbenoeming op basis van 
overgangsrecht.

Beloning toezichthouders 2013    

naam vergoeding
onkosten - 

vergoeding Totaal aftredend

De heer drs. F. Verschoor.             13.379                            750             14.129 1 januari 2017

De heer mr. G.J.A.M. van der Vossen RC             10.679                            750             11.429 1 januari 2014

Mevrouw drs. W.A.P.J. Caderius van Veen RA               4.143                            750               4.893 1 juli 2017

Mevrouw mr. A.C. Spindler               9.036                            750               9.786 1 januari 2016

Mevrouw mr. I.M. Haisma               9.036                            750               9.786 1 januari 2017

De heer ing. A. Warnaar               9.036                            750               9.786 1 januari 2015

De heer mr. H.P. Kuijpers MCM               9.036                            750               9.786 1 januari 2014

De heer drs. E. Kemperman MBA               1.506                            125               1.631 t/m februari 2013

           65.851                        5.375            71.226 
 
Beloning toezichthouders 2012    

naam  vergoeding 
onkosten- 

vergoeding  Totaal 

De heer mr. M.J. Faro             14.129                                -             14.129 

De heer M.M. Keizerwaard             11.205                            750             11.955 

De heer mr. H.P. Kuijpers MCM               9.036                            750               9.786 

De heer ing. A. Warnaar               9.036                            750               9.786 

Mevrouw mr. A.C. Spindler               9.036                            750               9.786 

De heer mr. G.J.A.M. van der Vossen RC               9.036                            750               9.786 

De heer drs. E. Kemperman MBA               9.036                            750               9.786 

           70.514                        4.500            75.014 
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persoonlijke gegevens bestuurder per 31 december 2013: 

naam functie Leeftijd nevenfuncties
werkzaam in 
huidige functie

Dhr. H.P.A.M. Bosch Directeur-
bestuurder

60 1. Voorzitter bestuur de KOM, Stadstheater en 
Kunstencentrum Nieuwegein, vanaf jan 2012

2. Voorzitter Balans, vereniging voor ouders van 
kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren 
en/of gedrag Bilthoven, vanaf dec 2012

fulltime sinds 
1-10-2012

Bezoldigingsgegevens op grond van de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector  

dhr. h.p.a.M. Bosch 

2013 2012

Beloning      143.910        36.277 

Sociale verzekeringspremies       0 0

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn        26.803          5.910

Totaal     170.713       42.187

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (verder: WNT) in werking getreden. De 
directeur-bestuurder wordt op grond van deze wet gezien als topfunctionaris. De directeur-bestuurder valt in de overgangsregeling van de WNT, nu 
de met hem gemaakte bezoldigingsafspraak voor 1 januari 2013 is overeengekomen. Dat betekent dat de bezoldiging overeenkomstig de wettelijke 
regeling in zeven jaar zal worden aangepast. 

De beloning van de directeur-bestuurder is in lijn met de salariscode voor de sector. Er is geen crisisheffing verschuldigd inzake loon boven 
d 150.000.

werknemers
Gedurende het jaar 2013 had Waterweg Wonen gemiddeld 144,5 werknemers in dienst (2012: 148,6). Dit aantal is gebaseerd op het aantal fulltime 
equivalenten. Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam.

Vlaardingen, 21 mei
Stichting Waterweg Wonen

Directie De Raad van Commissarissen

Dhr. H.P.A.M. Bosch, directeur-bestuurder De heer drs. F. Verschoor, voorzitter Mevrouw mr. A.C. Spindler, lid

Mevrouw drs. W.A.P.J. Caderius van Veen RA, 
vicevoorzitter

Mevrouw mr. I.M. Haisma, lid

De heer ing. A. Warnaar, lid

De heer drs. H. Schouwenaars, lid

Stichting Waterweg Wonen, Burgemeester Van Lierplein 51, Vlaardingen

J27jaarrekening



Overige gegevens
Voorstel resultaatbestemming

Voorstel resultaatbestemming is conform de statuten het resultaat ter 
grootte van c 824.000 ten bate van de overige reserves te brengen.

Gebeurtenissen na balansdatum

In de tijd tussen het einde van het verslagjaar en het opmaken van 
deze jaarrekening hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan 
waarvan melding zou moeten worden gemaakt.

Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant
Aan: de Raad van Commissarissen en de
directeur-bestuurder van Stichting Waterweg Wonen

verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van 
Stichting Waterweg Wonen te Vlaardingen gecontroleerd. Deze 
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de 
winst- en verliesrekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn 
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de toegelaten instelling is verantwoordelijk voor 
het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat 
getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de bepalingen 
inzake de jaarrekening als opgenomen in artikel 26, eerste lid, van 
het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh), richtlijn 645 van de 
Raad voor de Jaarverslaggeving en de Beleidsregels toepassing Wet 
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in 
overeenstemming met de bepalingen inzake het jaarverslag als 
opgenomen in artikel 26, eerste lid, van het Bbsh en richtlijn 645 van de 
Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor het opmaken van 
de jaarrekening die voldoet aan de WNT-eisen van financiële 
rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT van de 
Beleidsregels toepassing WNT.

Het bestuur van de toegelaten instelling is voorts verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening en de naleving van de WNT-eisen van 
financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de 
jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle 
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse controlestandaarden, het controleprotocol in rubriek A  
van Bijlage III bij het Bbsh en de Beleidsregels toepassing WNT, 
inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan 
de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle 
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid 
wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel 
belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging 
van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de 
jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van 

de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van 
het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van 
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de 
interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken 
van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor 
de naleving van de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, gericht 
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot 
doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de toegelaten instelling. 

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de 
gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte 
WNT-eisen van financiële rechtmatigheid en van de redelijkheid van 
de door het bestuur van de toegelaten instelling gemaakte schattingen, 
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie 
voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te 
bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Waterweg 
Wonen per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in 
overeenstemming met artikel 26, eerste lid, van het Bbsh, richtlijn 
645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de Beleidsregels 
toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT).

Voorts zijn wij van oordeel dat de jaarrekening in alle van materieel 
belang zijnde aspecten voldoet aan de WNT-eisen van financiële 
rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT in de 
Beleidsregels toepassing WNT.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van externe 
niet-topfunctionarissen
In overeenstemming met de aanvullende beleidsregels van 12 maart 
2014, hebben wij geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien 
van de functionarissen zoals genoemd in art. 4.2 lid 2 letter c WNT 
(externe niet-topfunctionarissen).

verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde 
eisen
Ingevolge artikel 28, onderdeel b van het Bbsh, voor wat betreft 
het in dit artikel genoemde jaarverslag, melden wij dat ons geen 
tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het 
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de 
van toepassing zijnde bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, 
en of de in artikel 2: 392 lid 1 onder g BW bedoelde gegevens zijn 
toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover 
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals 
vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Den Haag, 21 mei 2014

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

Origineel getekend door,
J.J. Herst RA
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Maatschappelijk rendementmodel Waterweg Wonen 2013
1. WIJ STAAN VOOR 
PARTNERSCHAP (P.11)

(hoofdstuk 5 uit bedrijfsplan 2012 - 2015 ‘Wij staan voor Vlaardingen’) 

Partnerschap is een noodzakelijke randvoorwaarde om ons hoofddoel – ervoor zorgen dat onze klanten prettig wonen 
in een stad die fl oreert – waar te kunnen maken. Wij kunnen dat namelijk niet alleen bereiken. Verschillende partners 
moeten in Vlaardingen eendrachtig samen werken om dit doel te behalen. 

Beoogde maatschappelijke effecten Hoe bereiken we deze effecten? Investeringen Resultaten Gerealiseerde maat schap pelijke effecten  
(P.20 en P.30)

21% van de maatschappelijke uitgaven bestemd voor (maatschappelijke) partners

We willen zorgen voor kwetsbare groepen Huisvesting van bijzondere doelgroepen 
(individueel)  P.14

d 37.250 Verhuringen aan bijzondere doelgroepen:
Gehandicaptenzorg: 15 (2012: 33)
Geestelijke gezondheidszorg:  20 (2012: 20)
Asielzoekers / statushouders:   106 (2012: 110)
Maatschappelijke opvang: 264 (2012: 190)
Laatste Kans Project (LKP) en 
Project Ontruimingspreventie (POP):  69 (2012: 51)

474 (2012: 404)   Effecten worden gerealiseerd 
door maatschappelijke instellingen 
(belanghouders)

d 52.800 Verlenen urgenties 91

d 8.500 Huisvesting ‘tussen wal en schip huishouden’:   17 (2012: 7)

Huisvesting van bijzondere doelgroepen 
(groepsgewijs)  P.14

Groepsgewijze verhuringen aan bijzondere doelgroepen:                      
Gehandicaptenzorg:  24 (2012: 24)
Geestelijke gezondheidszorg:   10 (2012: 10)
Maatschappelijke opvang:  100 (2012: 100)
Groepswonen voor dementerende ouderen: 18 (2012: 18)

152 (2012: 152) Effecten worden gerealiseerd 
door maatschappelijke instellingen 
(belanghouders)

Leefbaarheidsactiviteiten:  P.32
- Sinterklaas i.s.m. jongeren
- OnFF Activiteitencentrum

d 88.256 

Ontwikkelen van en investeren in 
woongerelateerde voorzieningen (onrendabel)  P.15

d 3.976.000 Nieuwe voorzieningen:
- Stadsleven
- Hospice
- Zorgcentrum Uitzicht

- In uitvoering
- Opgeleverd jan. 2013
- Haalbaarheidsstudie

Effecten worden gerealiseerd 
door maatschappelijke instellingen 
(belanghouders)

We willen bewoners invloed geven op hun 
woonomgeving  P.32

Leefbaarheidsactiviteiten:
- Afvalproject kinderen
- Wijkkrant
- Sportassistenten

d 83.280 Sociale Index- participatie: 6,7
Elsevier De Beste Gemeenten: 
saamhorigheid bevolking: zeer matig 

Inzet accountbeheerders:
- Overleg met de bewonerscommissies
- Het opstellen en uitvoeren van de 

leefbaarheidsprogramma’s
- Initiatieven van huurders fi nancieel 

ondersteunen en faciliteren 

d 314.000 

We willen zorgen voor betaalbare niet/semi-
commerciële ruimtes voor dienstverlening zonder 
winstoogmerk  P. 15

Huurkorting aan dienstverleners zonder 
winstoogmerk geven

d 320.400 

Verhogen van verhuur van aantal ruimten aan 
maatschappelijke instellingen 

Nieuwe verhuringen aan maatschappelijke instellingen 
met niet/semi-commerciële ruimte

 +1 (norm ≥ 3) => 34
Zonnehuisgroep

Verhogen van de aantrekkelijkheid van de stad 
voor haar (toekomstige) inwoners  P. 16

Bijdrage leveren aan activiteiten in de stad:
- Loggerfestival
- Zomerterras
- De Kroepoekfabriek
-  Citymarketing  

d 257.500 93% van de artikelen 
heeft een positieve of 
neutrale inhoud en 7% is 
negatief (norm ≥ 90%)

Sociale Index- deelname aan activiteiten/
uitgaan: 6,9
Atlas voor gemeenten 2013/ cultureel 
aanbod: nr. 23 van de 50 grootste gemeenten
Elsevier De Beste Gemeenten/ cultuur: zeer 
goed

P. 17 Subtotaal e � 5.137.986 

2.  WIJ STAAN VOOR HET 
ACTIEPLAN WONEN (P.19)

(hoofdstuk 6 uit bedrijfsplan 2012 - 2015 ‘Wij staan voor Vlaardingen’)

In het Actieplan Wonen hebben wij een concrete aanpak afgesproken om de woningvoorraad van de stad te transfor-
meren. Waterweg Wonen neemt haar aandeel in de uitvoering van het Actieplan Wonen voor haar rekening. Wij voeren de 
afspraken uit zoals die met de gemeente en Woning stichting Samenwerking Vlaardingen zijn overeengekomen. Eventuele 
aanpassingen in het uitvoerings programma komen alleen in gezamenlijk overleg tot stand. Met de uitvoering van het 
Actieplan Wonen realiseert Waterweg Wonen een toekomstbestendige vastgoedportfolio in het licht van prijs, kwaliteit, 
mate van toe- en doorgankelijkheid, woningtypen, doelgroepen enenergieprestaties.

Beoogde maatschappelijke effecten Hoe bereiken we deze effecten? Investeringen Resultaten Gerealiseerde maat schap pelijke effecten  
(P.20 en P.30)

53% van de maatschappelijke uitgaven bestemd voor transformatie van de woningvoorraad

We willen zorgen voor kwalitatief goede en 
betaalbare (huur)woningen

Huisvestingsgarantie BBSH-doelgroep geven, 
waarvoor de huurwoningvoorraad minimaal 9.820 
woningen dient te bedragen

Huurwoningvoorraad 11.816 (norm: 11.524) Sociale Index- tevredenhuid met huidige 
woning: 6,8

Sloop: verminderen van de woningvoorraad 
huurwoningen die geen toekomstwaarde heeft  P.22

P.M. Sloop 118 (norm: 118)

Renovatie: opleveren van sociale huurwoningen 
(incl. vernieuwbouw) (onrendabele investeringen)  
P.22 t/m P.25

d 7.858.100 
(excl. verbetering 

EPA- label) 

Renovatie, sociaal (opgeleverd) 466 (norm: 739)

Nieuwbouw: opleveren van sociale huurwoningen 
(goedkoop en middelduur) (onrendabele 
investeringen) P.22

 d 4.651.000 Nieuwbouw sociale huur (opgeleverd) 45 (norm: 45)

We willen graag dat middeninkomens in 
Vlaardingen blijven wonen of terugkomen.

Nieuwbouw: vrije sector huur / duur (exclusief 
vernieuwbouwwoningen) (onrendabele 
investeringen) P.22

Nieuwbouw vrije sector huur/ duur (opgeleverd) 6 (norm: 6)

Nieuwbouw: koopwoningen (levering grond)  
P.22 en P.23

Grondexploitatie 
onrendabel

Nieuwbouw koop 
(opgeleverd)

78 (norm: 78) Atlas voor gemeenten 2013 / 
Huizenprijzen per vierkante meter: nr. 31 van 
de 50 grootste gemeenten.
Bandbreedte huizenprijzen per vierkante 
meter: tussen de d 1.300 en d 1.800 
(gemiddeld tussen de d 1.400 en d 2.300).
Percentage koopwoningen: nr. 45 van de 50 
grootste gemeenten.

Verkoop: van woningen via koopgarant:  P.25 P.M. Verkoop bestaand bezit koopgarant 8 (2012: 8)

Verkoop: van woningen niet via koopgarant:  P.25 P.M. Verkoop bestaand bezit niet koopgarant 4 (2012: 4)

Renovatie: dure huurwoningen niet onrendabel Renovatie, duur (opgeleverd) 0 (norm: 0)

We zien het als taak senioren te helpen om zo 
lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en 
toegankelijkheid voor mensen te bevorderen die 
zorg nodig hebben.

Renovatie: opleveren appartementen met 
sterrenkwaliteit (onrendabel investeren) P.27

(maakt 
onderdeel uit van                                         

d 7.858.100)

Appartementen met sterren 
(opgeleverd)                                                                                              

89 (norm: 354) Atlas voor gemeenten 2013/ Vergrijzing: nr. 4 
van de 50 grootste gemeenten.

Nieuwbouw: opleveren appartementen met 
sterrenkwaliteit (onrendabel investeren)  

Nieuwbouw appartementen met sterren (opgeleverd) 0 (norm: 0)

Individuele voorzieningen woningen 
gehandicapten (ROG)  P.34

d 67.197 Vlonders, verhoogde toiletpotten, steunbeugels, 
aanpassingen douche.

We willen graag starters voorzien van woningen Huurwoningen verhuren aan starters Huurwoningen verhuren aan starters 50% van de woningen verkregen door 
starters (2012: 46%)

Nieuwbouw - starterwoningen opleveren: Nieuwbouw starterwoningen 0 (norm: 12)

Verkoop: van woningen via koopgarant:  P.25 P.M. Verkoop bestaand bezit koopgarant 14 (norm: 22) Atlas voor gemeenten 2013 / Bandbreedte 
huizenprijzen per vierkante meter: tussen de 
d 1.300 en d 1.800 (gemiddelde 50 grootste 
gemeenten tussen de d 1.400 en d 2.300). 

Verkoop: van woningen niet via koopgarant: 
(korting)  P.25

d 104.325 Verkoop bestaand bezit niet koopgarant 20 (norm: 18)

Subtotaal e 12.680.622 



3. WIJ STAAN VOOR 
GOED BEHEER (P29)

(hoofdstuk 7 uit bedrijfsplan 2012 - 2015 ‘Wij staan voor Vlaardingen’)

Goed beheer van onze woningen en wijken is van levensbelang om schone, hele en veilige wijken, buurten en woingen te 
realiseren waar mensen – ook op langere termijn – graag wonen. Om goed te kunnen meten of we op de goede weg zijn, 
willen wij in overleg met de gemeente en andere partners de Sociale Index verder vormgeven, de databases helpen vullen 
met gegevens en bepalen we samen de gewenste scores op de Sociale Index. Dat doen we door samen met de gemeente, 
zorg- en welzijninstellingen, scholen en allerlei ander maatschappelijke partners in samenhang te investeren in de buurten. 
Concreet hebben we de werkwijze van het succesvolle project ‘Thuis in uw Wijk’ uitgerold over andere wijken en buurten.

Beoogde maatschappelijke effecten Hoe bereiken we deze effecten? Investeringen Resultaten Gerealiseerde maat schap pelijke effecten  
(P.20 en P.30)

10% van de maatschappelijke uitgaven bestemd voor goed (maatschappelijk) beheer

Bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid 
in wijken en buurten (schoon, heel en woongenot) 

Buurtschouwen uitvoeren, waarbij onze complexen 
als ‘schoon, heel en veilig’ worden ervaren

Schouwresultaten: Minimaal rapportcijfer 7 (norm) als 
beoordeling van onze complexen 

Schouwresultaat: 7,1

Leefbaarheidsactiviteiten:  P. 32
- Stichting IPSE
- Watch Out
- Cameratoezicht
- Quickscan Floris de Vijfdelaan

d 85.998 Evaluaties n.a.v. activiteiten. Bij ontevredenheid wordt de 
activiteit niet herhaald.

Sociale Index- schoon en goede 
woonsfeer: 6,6 

Inzet woonconsulenten: P. 32
- Uitvoeren van de leefbaarheidsprogramma’s
- Initiatieven van huurders fi nancieel 

ondersteunen en faciliteren 

d 370,813 Sociale Index- participatie: 6,7
Elsevier De Beste Gemeenten/ 
saamhorigheid bevolking: zeer matig

Inzet complexbeheerders en wijkmeesters:  P. 32
- Aanspreekpunt in de wijk
- Controle schoonmaak
- Kleine technische handelingen
- Schoon, heel & veilig

d 495,744 Sociale Index- tevredenheid met huidige 
woonomgeving: 6,7

Onderhouden speeltuinen  P. 13 d 42.661 Goed onderhouden speeltuinen 45 (2012: 44) Sociale Index- speelgelegenheid jonge 
kinderen: 6,8

Onderhouden groen  P. 13 d 506.089 Goed onderhouden hectaren groen 30 (2012: 31) Sociale Index- groenvoorzieningen: 7,3
Atlas voor gemeenten 2013/ groen in de 
wijk: omvang nr. 14, kwaliteit nr. 38 van de 
50 grootste gemeenten

Onderhoudgerelateerde 
leefbaarheidsactiviteiten:  P.32
- Incidentele schoonmaakbeurt
- Verwijderen graffi ti
- Ventilatieroosters aanbrengen

d 33.508 Sociale Index- veiligheid/ vernieling: 6,8
Atlas voor gemeenten 2013/ veiligheid: nr. 13 
van de 50 grootste gemeenten  

Kunst- en cultuuractiviteiten  P.32
- VIA20
- ‘Vandaag komt de wind…’
- Beeldenroute Hoofdstedenbuurt

d 55.000

Laatste-kans-beleid (LKB) en Project Ontruimings 
Preventie (POP)  P.31

d 51.300 LKP-ers en POP-ers
Ontruimingen

35 (2012: 22)
81 (2012: 74)

Sociale Index- bekendheid met 
schuldhulpverlening: 7,2

Inzet overlastconsulenten:  P.31
- Bemiddelingen
- Waar nodig externe partijen betrekken
- Lokaal Zorgnetwerk overleggen
- Huisbezoeken
- Inschakeling jurist

d 107.618 Aantal binnengekomen overlastklachten  251 (2012: 296) Sociale Index- overlast: 6,5
Elsevier De Beste Gemeenten/ overlast: 
zeer matig

Ontmantelen hennepkwekerijen  P.31 d 6.232 Aangetroffen hennepkwekerijen 10 (2012: 4) Sociale Index- veiligheid: 6,7
Sociale Index- inbraak: 7,0
Atlas voor gemeenten 2013/ veiligheid: nr. 13 
van de 50 grootste gemeenten
Elsevier De Beste Gemeenten/ weinig 
misdaad: zeer matig 

Inbraakpreventie:
aanbrengen inbraakwerend hang- en sluitwerk

d 160.500 Braakveilige woningen 1.740 (2012: 1.534) 

Verminderen van de overlast voor bewoners bij 
renovatie- en slooptrajecten P.34 

Bewonersbegeleiding:
- Huisbezoeken t.b.v. sloop/renovatie
- Begeleiden ten tijde van sloop renovatie
- Bewoners ondersteunen bij kleurkeuze trajecten
- Bemensen van modelwoning en woonwinkel
- Spreekuren houden voor bewoners
- Koffi eochtenden organiseren

d 412.500

Subtotaal e 2.327.963 

4.  WIJ STAAN VOOR 
DUURZAAMHEID (P.53)

(hoofdstuk 8 uit bedrijfsplan 2012 - 2015 ‘Wij staan voor Vlaardingen’)

Waterweg Wonen wil een bijdrage leveren aan duurzaamheid door onze bedrijfsvoering en woningportefeuille zo in te 
richten dat toekomstige generaties in hun behoeftevervulling geen belemmering ondervinden. De uitdaging is om 
oplossingen te vinden zonder uitputting van natuurlijke bronnen en met minder belasting van het milieu. Daarbij zijn al 
onze inspanningen gericht op een prettige en toekomstbestendige samenleving. We kijken zowel naar ‘people’, ‘planet’ 
als ‘profi t’ en sturen op zes thema’s uit de duurzaamheidmethodiek van Deloitte: ‘visie en beleid’, ‘verankering in de 
organisatie’, ‘duurzame woningportefeuille’, ‘leefbaarheid’, ‘fi nanciën en fi scaliteiten’ en ‘transparante communicatie’. 
Wij willen onze scores op deze thema’s de komende jaren verbeteren. Op energie terrein in een sneller tempo verder 
gaan met het verlagen van de CO2-uitstoot van ons woningbezit. Het gebruik van milieuvriendelijke materialen bij onze 
nieuwbouw- en onderhoudsactiviteiten en in onze eigen bedrijfsvoering zullen we verder uitbreiden.

Beoogde maatschappelijke effecten Hoe bereiken we deze effecten? Investeringen Resultaten Gerealiseerde maat schap pelijke effecten  
(P.37)

16% van de maatschappelijke uitgaven bestemd voor duurzaamheid

Verbeteren van onze duurzaamheidsprestaties 
gericht op een prettige en toekomstbestendige 
samenleving.  P.55

Activiteiten ter verbetering van de scores in de 
Deloitte-meting rond duurzaamheid: van gemiddeld 
36% in 2011 naar gemiddeld 68% in 2015. 

d 63.025   
urenbesteding 
medewerkers 

(kernteam) aan 
duurzaamheid 

en externe 
advieskosten

Totaal
Visie en beleid
Verankering organisatie
Duurzame woningportefeuille
Sturen op leefbaarheid
Financiën en fi scaliteiten
Transparante communicatie

69% (norm: 68%)
68% (norm: 58%)
61% (norm: 74%)
60% (norm: 75%)
55% (norm: 55%)
74% (norm: 74%)
95% (norm: 75%) 

We kijken kritisch naar de impact van onze woningportefeuille op mens, milieu en samenleving. 

- Reduceren van CO2-uitstoot, norm 15,9% 
vanaf 2008.  P. 55

Woningen voorzien van een hoger energielabel.   d 3.785.000  
(onderdeel van 

de investerings-
begroting en 

het planmatig 
onderhoud)

Woningen met energielabel: 
(A is het meest zuinig en G 
het minst zuinig)

Totaal 11.816
A: 473
B: 2.506
C: 3.148
D: 2.979
E: 1.686
F: 853
G: 171

CO2-reductie: 17,0%. 
In 2013 is een reductie van 3,3% 
gerealiseerd.

+++ +

- Milieubesparing met als effect vermindering 
van de energielasten door bewustwording en 
gedrag (inzicht in gebruik en opbrengst), 
norm 10% energiebesparing.  P.55

We zetten duurzaamheidcoaches in om duurzaam 
gedrag te stimuleren.

d 20.279 Tien huurders zijn 
opgeleid tot gediplomeerd 
duurzaamheidscoach.
Huishoudens in vijf van 
onze complexen krijgen 
duurzaamheidadviezen van 
tien duurzaamheidscoaches.

Pilot is in december 
2013 van start gegaan, 
daarom zijn nog geen 
uitkomsten beschikbaar

Effecten worden in 2014 gemeten

++ +

- Milieubesparing (CO2-uitstoot verminderen, 
minder gebruik van fossiele brandstoffen) door 
het individueel opwekken van eigen warmte of 
stroom door het toepassen van zonnepanelen 
in eengezinswoningen, norm d 25 per maand 
energiebesparing.  P.56

We plaatsen zonnepanelen op onze woningen. d 5.789 
(promotie-

activiteiten en 
materialen, 

panelen zelf 
worden geleased)

Aantal daken van woningen 
voorzien van zonnepanelen.

20 daken met 
zonnepanelen +++ +

- Milieubesparing (CO2-uitstoot verminderen, 
minder gebruik van fossiele brandstoffen) en 
omlaag brengen collectieve energielasten 
door het toepassen van LED verlichting op 
complexen, norm 40% energiebesparing.  P.56

We plaatsen duurzame verlichtingssystemen op 
onze woningen.

(p.m.: maakt 
onderdeel uit van 

onderhouds-
begro ting en de 

begroting van 
VvE’s) 

Complexen voorzien van LED verlichting (collectieve 
verlichting).

Acht complexen (deels) 
voorzien van LED 
verlichting (waaronder 
VVE-complexen)

++ ++

We kijken kritisch naar de impact van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en samenleving.  P.56

- Milieubesparing (CO2-uitstoot verminderen, 
verminderen van gebruik van fossiele 
brandstoffen), norm 20% besparing 
electriciteitsverbruik.  P.57

We stimuleren mileuvriendelijk vervoer woon-werk. Subsidie-voucher 
ingezet ministerie 
van Infrastructuur 
en Milieu via VCR, 

zelf bijgedragen 
d 933 en e-bike 

d 1.919

We hebben een mobiliteitsscan uitgevoerd onder onze 
medewerkers.
Gedurende zes weken konden medewerkers een E-bike 
testen. Er zijn meer mogelijkheden voor stalling van fi etsen 
gerealiseerd.

64 medewerkers 
aan mobiliteits scan 
meegedaan
5 medewerkers hebben 
een e-bike aangeschaft 
en Waterweg Wonen 
zelf 1 e-bike

++ –

We willen het electriciteitsverbruik in onze 
bedrijfsvoering verminderen. 

d 1.825 In het kantoorpand zijn schakelverlichting en sensoren 
geplaatst. Medewerkers worden geattendeerd op 
duurzaam gedrag. 

In alle (afsluitbare) 
kamers op de eerste en 
tweede etage

+++ –

- Milieubesparing (CO2-uitstoot verminderen, 
verminderen van gebruik van hout, water, energie), 
norm 30% besparing papierverbruik.  P.57 

We willen het papierverbruik verder verminderen 
(2012 t.o.v. 2011: 25%).

Digitalisering documenten en scheppen van voorwaarden 
om digitaal te werken. Invoering digitale facturering.

In 2013 5% verdere 
verlaging van 
papierverbruik

++ +

Subtotaal e 3.877.837 –  Geen effect     +  Effect     ++  Groot effect

Eindtotaal e 24.024.408 



Colofon
Samenstelling en redactie

Waterweg Wonen 

Ontwerp en realisatie
PanArt creatie en communicatie

Fotografie
Nanning Barendsz

BK2
John van Helvert

PanArt creatie en communicatie
Gemeente Vlaardingen

Waterweg Wonen
Angelique van Woerkom

Drukwerk
Grafisch Compleet

Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt  
zonder schriftelijke toestemming van 

Waterweg Wonen.



STICHTING WATERWEG WONEN

Internet  www.waterwegwonen.nl

Facebook  www.facebook.com/WaterwegWonen

Twitter  @WaterwegWonen

Bezoekadres  Burgemeester Van Lierplein 51

Postadres  Postbus 3, 3130 AA Vlaardingen

E-mail  info@waterwegwonen.nl

Telefoon  (010) 248 88 88

Inschrijving Kamer van Koophandel Rotterdam 41133736
Datum vaststelling statuten 28 december 1998
Waterweg Wonen is lid van KWH (Kwaliteitszorg Woningcorporaties Huursector)


