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Een woord vooraf

Een woord vooraf
Met het jaarverslag dat voor u ligt, legt Waterweg
Wonen met groot genoegen verantwoording af
aan de samenleving over haar activiteiten,
bestede middelen en behaalde prestaties in
2011. Daar waar gerealiseerd, geven wij u als
klant, belanghouder, collegacorporatie, instantie,
medewerker of andere geïnteresseerde,
bovendien graag inzicht in de (positieve)
maatschappelijke effecten die onze activiteiten
teweeg hebben gebracht binnen Vlaardingen.
Naast het jaarverslag maken wij hiervoor
gedurende het jaar gebruik van andere middelen
als het bewonersblad, de digitale nieuwsbrief,
de website en artikelen in Groot Vlaardingen.

100% Toekomstgericht
Voor Waterweg Wonen stond het jaar 2011 in
het teken van een stevige bezinning op de
toekomst; wat zien wij voor ontwikkelingen voor
de corporatiesector; hoe willen wij klanten een
goed producten- en dienstenpakket bieden, hoe
zien wij de realisatie van het Actieplan Wonen.
Dit alles is met enige regelmaat gedeeld met
onze belanghouders en heeft ertoe geleid dat wij
in 2012 beschikken over een nieuw bedrijfsplan.
Elk van de ambities in het jaarverslag eindigen wij
met onze (nieuwe) doelstellingen voor de periode
2012 - 2015.
Vandaar de titel 100% Toekomstgericht.

Evenals vorig jaar hebben wij onze maatschappelijke prestaties verkort samengebracht in een
handzaam, maatschappelijk rendementmodel.MR
In dit model wordt per maatschappelijke
doelstelling zoals verwoord in ons bedrijfsplan,
inzichtelijk gemaakt:
• hoeveel middelen (=input) uitgegeven zijn;
• welke maatschappelijke prestaties (=output)
door ons behaald zijn;
• welke maatschappelijke effecten (=outcome)
zich hebben voorgedaan.
Naast het Actieplan Wonen en het
maatschappelijk rendementmodel besteden wij
in het jaarverslag 2011 bijzondere aandacht aan
de samenwerking met onze belanghouders.
Aan de hand van een samenwerkingmatrix
geven wij een beeld van onze belanghouders
en partners, evenals van de terreinen waarop wij
samenwerken.
Het jaarverslag verschijnt zowel in gedrukte vorm
als op onze website:
www.waterwegwonen.nl
Het jaarverslag is tevens telefonisch en per
e-mail opvraagbaar.

100% Volkshuisvesting
en wonen
In 2011 heeft Waterweg Wonen haar middelen
uitsluitend besteed in het belang van de volkshuisvesting en het wonen. Onze financiële positie
stelt ons in staat om maatschappelijk rendement
te realiseren en de continuïteit van de (maatschappelijke) onderneming te waarborgen.

toekomstgericht!
jaarverslag 2011 waterweg wonen

1

Leo de Jong, directeur-bestuurder
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Verslag van de
directeur-bestuurder
Algemeen
De ontwikkelingen stonden ook in 2011 niet stil.
Sedert medio 2008 worden onze activiteiten
getroffen door een aanhoudende crisis. 2011
was hierop geen uitzondering. De vastgoedmarkt, lage inflatie, lage rentestanden, kopersstaking, oplopende overheidstekorten: allemaal
bouwstenen voor een boeiend decor.
Voor bouwbedrijven, projectontwikkelaars en
corporaties tijden waarin de creativiteit bijzonder
wordt aangesproken: zowel voor het
overbruggen van de kloof in denken tussen
aanbieders van producten als de afnemers van
deze producten, maar ook voor het overbruggen
van de kloof tussen financieringsmogelijkheden
en de wensen van consumenten.

Actieplan Wonen
In het najaar werden de afspraken binnen het
kader van het Actieplan Wonen (APW) herzien.
Het in het APW voorziene nieuwbouwtempo
is door de aanhoudende slechte marktomstandigheden niet vol te houden.
Voor de eerstkomende jaren heeft dit
geleid tot het neerwaarts bijstellen van de
nieuwbouwprogramma’s.
De processen in de Babberspolder-Oost liepen
door. Spiegelhof is eind 2011 vrijwel volledig
bewoond door de inzet van koop, huur en een
erfpachtsconstructie. De 29 (park) woningen
zijn in 2011 in de koop en later ook in de huur
genomen. Het ligt in de lijn der verwachtingen
dat alle woningen medio 2011 zijn bewoond.
Vlaardings Geluk werd door de aannemer te
koop gezet. Verwacht wordt dat de bouw in mei
2012 zal aanvangen. Naast de bouw van
45 huurwoningen zullen nog eens 52 woningen
in de koopsector gebouwd gaan worden.

Verantwoording
Waterweg Wonen legt graag publiekelijk
verantwoording af over de door haar geleverde
prestaties. Dit houdt voor ons in dat wij ons
graag laten meten. In het voorbije jaar kregen
wij de uitslag van een visitatie door Ecorys.
De uitslag was alleszins bevredigend; de daar
opgedane kritiek hebben we gebruikt bij het
opmaken van ons nieuwe bedrijfsplan.

Tevens kreeg Waterweg Wonen prijzen voor
de kwaliteit van haar jaarverslag; bij de Kordes
prijs (jaarverslaggevingsprijs binnen de publieke
sector) voor de corporatiesector en bij het
Glazen Huis (prijs binnen de corporatiesector
voor transparantie binnen jaarverslaggeving) een
oeuvreprijs.
Ik ben van mening dat dit slechts mogelijk is
omdat de interne organisatie van Waterweg
Wonen de basis vormt voor een kwalitatief
hoogwaardige verantwoording.
In het voorbije jaar is geen dag van de
belanghouder georganiseerd. De bijdrage van de
belanghouders aan het visitatierapport,
de individuele contacten, zijn een waardevolle
bijdrage geweest voor de totstandkoming van
het concept-bedrijfsplan dat op 7 maart 2012
inhoudelijk met belanghouders is besproken.
De daarin gemaakte keuzes werden onderschreven en als ambitieus gekenmerkt.

Bedrijfsplan 2012-2015
In het voorbije jaar heeft Waterweg Wonen
met de Huurdersraad, Ondernemingsraad en
Raad van Commissarissen en intern in diverse
samenstellingen van gedachten gewisseld over
de totstandkoming van het nieuwe bedrijfsplan.
Bij het schrijven van dit verslag is het bedrijfsplan
onderhevig aan diverse adviestrajecten. Zoveel is
wel duidelijk dat op een aantal terreinen sprake
zal zijn van duidelijke accentverschuivingen.
Zo zal Waterweg Wonen een meer klantgerichte
houding aan gaan nemen (”ja, tenzij houding”) en
zal duurzaamheid voor het handelen van
Waterweg Wonen een belangrijke leidraad
worden.

Mijn afscheid
Dit is het laatste jaarverslag waar ik actief aan
mee heb mogen werken. In de vergadering van
de Raad van Commissarissen van december
2011 heb ik mijn afscheid per 1 oktober 2012
aangekondigd. Tegen die tijd ben ik 10 jaar
werkzaam bij dit mooie bedrijf en zal ik gaan
genieten van mijn pensioen.

Leo de Jong
Directeur-bestuurder
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Verslag van de
Raad van Commissarissen
In het verslag van de Raad van
Commissarissen (RvC) berichten wij u
nader over het door de RvC in het jaar
2011 gevoerde toezicht.

Werkwijze van de RvC
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 vermeld en gemotiveerd. De statuten,
integriteitcode, klokkenluiderregeling, de
beschrijving van de governance structuur, het
directiereglement, het reglement voor de RvC,
de jaarrekening en het jaarverslag alsmede de
samenstelling van de RvC en het schema van
aftreden zijn gepubliceerd op
www.waterwegwonen.nl

Afwijkingen van de governance
code
De directeur-bestuurder was voor de invoering
van de code reeds in dienst bij Waterweg
Wonen. De directeur-bestuurder heeft eind
2011 aangekondigd dat hij zal vertrekken. Zijn
dienstverband zal aflopen per 1 oktober 2012.
Dan is hij 10 jaar in dienst geweest.
In de code wordt 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.

Onafhankelijkheid van de
directeur-bestuurder en leden RvC
Over de onafhankelijkheid van de directeurbestuurder zijn afspraken gemaakt in het
arbeidscontract. Zo is het hem niet toegestaan
nevenfuncties te betrekken anders dan na
goedkeuring van de RvC. De RvC waakt
doorlopend over de onafhankelijkheid van de
(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.
Gedurende het jaar 2011 is 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.
Wel is op bescheiden schaal gebruik gemaakt
van juridische advisering door een kantoor
waarvan een van de leden van de RvC partner is.

Zelfevaluatie en ontwikkeling
De zelfevaluatie over het gevoerde toezicht in
2011 heeft plaatsgevonden.
De RvC heeft zich verdiept in de onderwerpen
die aan de orde komen en heeft voor de
komende jaren onderwerpen benoemd waarop
nadere verdiepingsslagen voor de RvC relevant
zullen zijn.
De heer Van der Vossen (financiën) was
in 2011 lid van de Commissie Honorering
Toezichthouders van de Vereniging van
Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

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. De externe
accountant kent een jaarlijkse aanstelling. Nog
in 2010 vond op initiatief van het desbetreffende
accountantskantoor en met instemming van
de RvC een wisseling van de verantwoordelijk
partner plaats.

Inhoud van het toezicht
Algemeen
De RvC heeft in 2011 zeven maal vergaderd
in aanwezigheid van de directeur-bestuurder.
Tevens is in zijn afwezigheid vergaderd over zijn
functioneren. Daarnaast hebben overleggen
plaatsgevonden met de Huurdersraad (met
name over te maken strategische keuzes
voor het bedrijfsplan 2012-2015) en de
Ondernemingsraad.
Gedurende deze overleggen heeft een aantal
onderwerpen in 2011 extra aandacht gekregen:
• De totstandkoming van het bedrijfsplan;
het vastleggen van belangrijke strategische
uitgangspunten hiertoe;
• (de wijzigingen in) het Actieplan Wonen en de

impact daarvan op Waterweg Wonen;
• De kredietcrisis en de bedreigingen en
mogelijkheden die daaruit voortvloeiden;
• De alleszins bevredigende uitkomsten van de
visitatieopdracht door Ecorys;
• De diverse investeringsbesluiten en
samenwerkingsovereenkomsten met
marktpartijen in het kader van grootschalige
herstructurering;
• De overige deelplannen binnen BabberspolderOost: de nieuwbouw van woningen, winkels
en scholen.
De RvC wordt door de directeur-bestuurder
geïnformeerd door middel van begrotingen,
kwartaalrapportages, jaarverslagen en specifiek
over volkshuisvestelijke aangelegenheden
middels het Strategisch Voorraadbeleid. Tevens
laat de RvC zich uitgebreid op de hoogte
stellen van de uitkomsten en beoordelingen
van officiële instituten zoals het WSW en CFV.
Gegeven de grote herstructureringsopgave van
Waterweg Wonen is de financiële weerbaarheid,
uitgedrukt in solvabiliteit en financieringsruimte,
een grootheid waarover intensief van gedachten
wordt gewisseld. Daarnaast krijgt het vraagstuk
van risicomanagement veel aandacht.

Goedkeuring operationele en
strategische doelstellingen
In de vergaderingen zijn - volgens de statuten de onderdelen over de planning & control cyclus
door de directeur-bestuurder ter goedkeuring
voorgelegd. Dit betreft de begroting 2012,
de meerjarenbegroting 2012 - 2021, het
jaarverslag, de jaarrekening en het Strategisch
Voorraadbeleid inclusief het financieel
meerjarenperspectief.

Volkshuisvestelijk en
bedrijfsvoering
De RvC heeft aandacht besteed aan diverse
onderwerpen op het gebied van volkshuisvesting
en bedrijfsvoering. Hierbij moet worden gedacht
aan:
• jaarrekening en jaarverslag;
• huurbeleid en huurverhoging;
• voortgang van de organisatieontwikkeling;
• risicomanagement;
• kwartaal-managementrapportages;
• project- en investeringsvoorstellen;
• overleg met de accountant;
• de management letter.
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belanghouders. Hiertoe heeft de Raad de lijst
van belanghouders vastgesteld.

Verbindingen
In het verslagjaar heeft de directeur-bestuurder
verslag uitgebracht over de verbindingen die
Waterweg Wonen kent met ondermeer BV’s,
Maaskoepel, Woonnet en de Vereniging van
Eigenaren. De Raad is op de hoogte van het
belang van deze verbindingen evenals van de
risico’s die daarmee gepaard gaan.

Auditcommissie

Ondernemingsraad

Functioneren directeur-bestuurder
Met de directeur-bestuurder zijn
prestatieafspraken gemaakt en zijn functioneren
is beoordeeld en besproken in halfjaarlijkse
gesprekken.

Remuneratierapport
De omvang van de bezoldiging en vergoedingen
van de bestuurder vallen binnen de norm
van het rapport Westerlaken, dat sinds 1 juli
2011 als bindend voor de sector geldt. De
bestuurdersbeloning bestaat uit een vast
inkomen, een prestatiegebonden bonus
variërend van 0% tot 20% van het basissalaris
en een auto van de zaak. Op basis van een
beoordeling van de gerealiseerde prestaties op
de tussen de RvC en de bestuurder benoemde
beoordelingscriteria heeft de RvC besloten de in
2011 toegekende prestatiegebonden bonus van
de bestuurder vast te stellen op 20%.
In het licht van de door de directeur-bestuurder
en zijn organisatie geleverde prestaties betreurt
en respecteert de Raad het door de directeurbestuurder genomen besluit om te vertrekken
per 1 oktober 2012.

Toezichtkader
De RvC hanteert ten aanzien van het
functioneren van Waterweg Wonen een
toezichtskader. Dit omvat onder andere de
volgende elementen:
• de strategie wordt vastgelegd in een
vierjaarlijks bedrijfsplan; de RvC ziet hierin
toe op de maatschappelijke oriëntatie; in het
bedrijfsplan ligt vast voor wie Waterweg Wonen
werkt en met welke diensten en aan welke
maatschappelijke vraagstukken Waterweg
Wonen een bijdrage wenst te leveren.
• het bestuur legt de strategieontwikkeling
vast in een jaarlijks bij te werken
Strategisch Voorraadbeleid, waarvan het
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meerjarenperspectief een onderdeel vormt.
• de RvC toetst alle planvorming op eisen van
solvabiliteit en liquiditeit en beoordeelt of de
planvorming past binnen het Strategisch
Voorraadbeleid. Bij de vaststelling van het
Strategisch Voorraadbeleid is geconstateerd
dat de herstructureringsopgave van
Waterweg Wonen past binnen de gestelde
financiële kaders.
• de RvC maakt met de directeur-bestuurder
prestatieafspraken over - op zijn minst
- de prestatievelden van het Besluit Beheer
Sociale Huissector (BBSH); het bestuur
rapporteert over de voortgang op alle 		
prestatievelden - zowel volkshuisvestelijk,
als financieel - door kwartaalrapportages.
Voor de volkshuisvestelijke functie zijn
normeringen bepaald ten aanzien van
ondermeer de leegstand, betalingsachterstand
en huisvesting bijzondere doelgroepen.
• de RvC toetst het doelmatig functioneren; voor
bedrijfslastenontwikkeling, solvabiliteit,
liquiditeit en rendementseisen ten aanzien van
planontwikkeling zijn normen ontwikkeld
die gehanteerd worden bij het toetsen van alle
planvorming.
• de RvC neemt kennis van het treasury
jaarplan dat mede is gebaseerd op de
uitgangspunten van het treasurystatuut. In
het jaarplan wordt aangegeven hoe wordt
omgegaan met renterisico’s en wordt het
bestuur gemandateerd tot het aangaan van
leningen, het wegzetten van overtollige
middelen dan wel het inzetten van derivaten.
• de bedrijfsrisico’s van Waterweg Wonen
worden door het CFV getoetst. Het CFV acht
het noodzakelijk dat de solvabiliteit aan een
ondergrens voldoet. De RvC constateert dat
Waterweg Wonen voldoet aan die grens.
• de RvC ziet erop toe dat het bestuur relaties
aangaat en onderhoudt met allerhande

In 2011 hebben de heren Van der Vossen
(financiën) en Kemperman (vastgoed) zitting
in de auditcommissie. Deze commissie heeft
vergaderd over de volgende onderwerpen:
• de begroting en het meerjarenperspectief;
• de opzet en werking van het systeem van
interne controle;
• projectmanagement;
• het treasurybeleid en de uitvoering van dat
beleid, rapportages omtrent het gebruik van
derivaten.
• de bevindingen van de accountant naar
aanleiding van de controle evenals de
opzet van de controle, in het bijzijn van de
accountant;
• de financiële gezondheid van de organisatie in
brede zin en scenario’s die daarop van invloed
kunnen zijn.

Samenstelling RvC
Waterweg Wonen en de RvC werken in 2011
in overeenstemming met de Aedes code. Er
is een duidelijke scheiding tussen bestuur en
toezicht. De RvC streeft naar een evenwichtige
spreiding over de 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.
Mevrouw Spindler (aftredend, herbenoembaar)
is herbenoemd per 1 januari 2012. Voor 2012
staat het werven van een nieuwe voorzitter en
vice-voorzitter op het programma.

Waterweg Wonen
in strategisch perspectief
Missie (2008 - 2011)
Waterweg Wonen zorgt dat haar klanten
plezierig wonen in de Vlaardingse buurten
en wijken waar zij bezit heeft, vaak in nauwe
samenwerking met bewoners en andere
partners. Mensen met een laag inkomen en
anderen met een kwetsbare positie op de
woningmarkt staan voorop. Om deze doelen
te bereiken ontwikkelt en beheert Waterweg
Wonen in de eerste plaats woonvastgoed.
Daarnaast levert Waterweg Wonen diverse
woon- en maatschappelijke diensten, ontwikkelt
en beheert zij maatschappelijk vastgoed en
investeert zij in stedelijke voorzieningen.

Identiteit en ambities
Ons hoofddoel is ervoor te zorgen dat onze
klanten plezierig wonen in een stad die floreert.
Waterweg Wonen is namelijk geen gewone
ondernemer, maar een maatschappelijk
ondernemer. ‘De maatschappij telt’ was voor
ons in 2011 het uitgangspunt. Dit betekent dat:
• Wij ons primair richten op mensen met een
laag inkomen en op kwetsbare groepen, zoals
dit in het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen
(BBSH) staat beschreven. Voorbeelden
zijn senioren, jongeren, gehandicapten,
statushouders en dak- en thuislozen.
Daarnaast bedienen wij de middeninkomens.
Hen ‘verleiden’ wij om in Vlaardingen te (blijven)
wonen.
• Wij naast in vastgoed ook in sociaalmaatschappelijke maatregelen investeren.
Waterweg Wonen streeft er namelijk naar dat
haar klanten optimaal woonplezier beleven.
Wanneer er (maatschappelijke) problemen zijn
die dit in de weg staan, dan zien wij het als
onze taak bij te dragen aan een oplossing.
• Wij tevens investeren in stedelijke
voorzieningen die indirect bijdragen aan het
woonplezier van onze klanten. Het gaat om
voorzieningen die zorgen voor een florerend
Vlaardingen.
• Waterweg Wonen samen met andere partijen
werkt aan haar doelen en ambities. Om die
reden vragen wij onze klanten, belanghouders
en partners met ons mee te denken en ons
positief en creatief te beïnvloeden. Op deze
manier betrekken wij hen bij onze beslissingen
en weten zij wat zij van Waterweg Wonen
kunnen verwachten.

In 2011 stonden de volgende uit de missie
afgeleide (strategische) ambities centraal:
• Ambitie 1.	Invloed belanghouders vergroten
• Ambitie 2.	Investeren in onze
woningvoorraad
• Ambitie 3.	Maatschappelijke
investeringen
• Ambitie 4.	Investeren in een klantgerichte
organisatie en in menselijk
kapitaal
• Ambitie 5.	Voldoende financiële armslag

Vizier op 2030
Voor 2030 hebben we voor ogen dat
Vlaardingen een vitale stad zal zijn, waar mensen
graag wonen en daar ook de mogelijkheden
voor hebben. Het woningaanbod biedt voor elk
wat wils. De vijf verschillende woongebieden
hebben elk een eigen gezicht. Samen vormen
ze een stad waarin je, dicht bij Rotterdam,
ontspannen kunt wonen te midden van groen,
water en vertier;
• circa 70.000 inwoners met relatief veel 		
ouderen;
• ongeveer 34.000 huishoudens met veel 		
(eenouder)gezinnen en alleenstaanden;
• een gevarieerd winkel- en uitgaansaanbod en
meer brede scholen en woonzorgzones;
• een groene stad met aandacht voor milieu en
duurzaam bouwen;
• 6.800 verouderde woningen zijn gesloopt;
• 8.450 nieuwbouwwoningen zijn gebouwd;
• 3.500 extra eengezinswoningen en 1.650
minder appartementen;
• meer aanbod voor mensen die willen 		
doorstromen naar een ander soort woning.

toekomstgericht!
jaarverslag 2011 waterweg wonen
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In 2011 onderzocht ruim
van de starters op de wo
haar mogelijkheden om e
slechts 20% deed daad
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Ambitie 1 Invloed belanghouders vergroten
Een moderne woningcorporatie functioneert alleen wanneer zij goed is verankerd in het lokale netwerk van maatschappelijke
partners. Wij geven hen invloed op onze koers en maken hen duidelijk wat zij van ons kunnen verwachten. Wij werken nauw
samen met onze klanten en maatschappelijke partners.
Deze ambitie vertalen wij door naar de volgende doelstellingen:
• afspraken maken met onze belanghouders;
• vergroten zeggenschap en participatie van bewoners;
• intensievere samenwerking met andere woningcorporaties;
• uitvoeren van onze maatschappelijke taakvelden.

Doelstelling: Afspraken maken met onze belanghouders
Activiteit

Score

Realisatie

+/-

3 aanvragen ontvangen en gehonoreerd, budget niet volledig
besteed.

Instemming vragen van belanghouders met ons beleid verwoord in
jaarverslag en begroting. Tevens hebben belanghouders het recht om
te amenderen op voorgenomen besluiten.

-

Dag van de Belanghouders uitgesteld naar maart 2012 i.v.m.
presentatie concept bedrijfsplan 2012-2015

Goedkeuring geven aan voorstellen van belanghouders om door ons
voor 2012 vrijgemaakte bedragen aan te wenden voor investeringen in
stedelijke en maatschappelijke voorzieningen.

-

Dag van de Belanghouders uitgesteld naar moment van
presentatie concept bedrijfsplan 2012-2015

Besteding van de voor 2011 begrote bedragen voor stedelijke
en maatschappelijke voorzieningen.

Doelstelling: Vergroten zeggenschap en participatie van bewoners
Activiteit

Score
+

Vernieuwen van de samenwerkingsovereenkomst over de
georganiseerde huurderparticipatie.

Voor de doelstelling ‘Uitvoeren van onze
maatschappelijke taakvelden’: zie het
maatschappelijk rendement model achterin dit
jaarverslag. MR

Realisatie
Begin 2011 ondertekenden de Huurdersraad en het bestuur
van Waterweg Wonen de vernieuwde samenwerkings
overeenkomst.

De groep van belanghouders waarmee
wij spreken is begrensd en aangeduid in
onderstaand schema.
De gemeente is geen belanghouder1.

Ons werk is voor een belangrijk deel gebaseerd
op onze relatie met belanghouders. Dit zijn
organisaties en groepen (zoals onze huurders)
die er belang bij hebben dat het goed gaat
met onze corporatie. Wij hebben met hen een
diepgaande en langdurige relatie opgebouwd of
willen deze opbouwen. Wij hebben elkaar nodig
voor het realiseren van ieders doelstellingen. De
invloed van onze belanghouders strekt zich ook
uit tot:
• het ophalen van input voor te maken
beleidskeuzes voor het bedrijfsplan;
• het peilen van hun mening bij begrotingen en
andere beleidsdocumenten;
• het amenderen op voorgenomen
besluiten;
• het afleggen van verantwoording over de
geleverde prestaties in de vorm van een ‘dag
van de verantwoording’.
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Schema van de belanghoudersgroepen van Waterweg Wonen

WELZIJN

ZORG

onderwijs/
kinderopvang

collega
corporaties

ORDE EN
VEILIGHEID

BEWONERS

ONDERNEMERS

1) 	De gemeente Vlaardingen opereert niet als belanghouder, omdat zij van mening is dat zij een rol als belanghouder
niet kan waarmaken met het oog op haar publieke verantwoordelijkheid en de onderlinge hiërarchie.

ambitie 1 Invloed belanghouders vergroten

Afspraken maken met
onze belanghouders
Zoals in ons bedrijfsplan staat omschreven
investeren wij in stedelijke en maatschappelijke
voorzieningen. Over de besteding van deze
gelden voeren wij overleg met belanghouders.
Investeren in stedelijke voorzieningen
In november 2010, op de jaarlijkse
belanghoudersdag van Waterweg Wonen,
spraken belanghouders tijdens de behandeling
van de begroting 2011 hun wensen uit voor de
besteding van de € 1 mln. die was gereserveerd
voor stedelijke voorzieningen. De resultaten
voor 2011 waren:
• onderwijsstichtingen vroegen om
multifunctionele speelpleinen voor twee
basisscholen. Waterweg Wonen heeft in 2011
€ 10.000 besteed aan één speelplein;
• Seniorenwelzijn vroeg in 2011 om een
beweegtoestel voor een ontmoetingscentrum.
Seniorenwelzijn heeft ruim € 25.000 ontvangen
om dit te kunnen realiseren;
• een diaconaal-missionair centrum van de
Protestantse Gemeente Vlaardingen heeft
in 2011 € 17.000 ontvangen voor hun project
‘Buitenruimte’.
Naast deze aanvragen valt een belangrijk deel
van de sponsoring onder het budget stedelijke
voorzieningen. Waterweg Wonen wil sponsoring
in de toekomst via de stichting Citymarketing
Vlaardingen inzetten. Sinds 19 januari 2011
is de stichting Citymarketing Vlaardingen een
feit. Deze stichting heeft tot doel het creëren
van een positief onderscheidend imago voor
de stad Vlaardingen. Daarnaast wil de stichting
Vlaardingen profileren als een aantrekkelijke
woon-, werk-, vestigings- en recreatieplaats.
Gemeente, Industriële Kring Vlaardingen en
Waterweg Wonen2 leveren bestuursleden.
In 2011 sponsorde Waterweg Wonen initiatieven
nog rechtstreeks. Wij gaven ondersteuning aan
het Loggerfestival, aan de Stadsgehoorzaal
(theaterfestival Avonduren/ avonturen, het
Uitfestival, algemene bijdrage seizoen 20112012), aan de Kroepoekfabriek/ Stichting
Jongeren Cultuur Centrum en Stichting
Stadsherstel (particuliere woningverbetering).
Ook leverde Waterweg Wonen een bijdrage aan
de aanwezigheid van Vlaardingen op de Provada
(Professionele Vastgoed Dagen). Waterweg
Wonen gaf in 2011 € 241.000 uit aan deze
activiteiten.
Investeren in maatschappelijke
voorzieningen
Met onze belanghouders zijn de volgende
afspraken gemaakt over het investeren in
maatschappelijke voorzieningen:
• Waterweg Wonen bouwt samen met collegacorporatie Woningstichting Samenwerking een
hospice in Vlaardingen;
• Samen met onze maatschappelijke partners
wordt het project Thuis in de Westwijk verder

2)

Namens beide corporaties.

uitgerold in de Babberspolder-Oost (Thuis in
uw wijk);
• Het zorgarrangement bij renovaties wordt
verlengd;
• Waterweg Wonen bouwt samen met
onderwijs- en zorginstellingen een brede
school met buitenschoolse opvang, een
kinderdagverblijf en woningen en voorzieningen
voor mensen met een enkel- of meervoudige
niet aangeboren handicap.
Bovenstaande afspraken zijn gerealiseerd
in samenwerking met de verschillende
belanghouders. Hierover is meerdere
keren overleg gevoerd met de betrokken
belanghouders.
Belanghoudersdag
In 2011 werkten we aan het nieuwe bedrijfsplan
voor de periode 2012-2015. Belanghouders
hebben daarin gewoontegetrouw een
prominente rol. Om de belanghouders te
betrekken bij de inhoud van het nieuwe
bedrijfsplan is de Belanghoudersdag verschoven
naar het moment van oplevering van het plan. In
aanwezigheid van zorg- en welzijnsinstellingen,
scholen, collega-corporatie Woningstichting
Samenwerking, vertegenwoordigers van de
Huurdersraad, Ondernemingsraad en de RvC
lichten we het concept toe en vragen we om de
mening van de belanghouders. Belanghouders
kunnen op de Belanghoudersdag ook
aanvragen indienen voor de besteding
van de begrote gelden aan stedelijke
voorzieningen 2012. In 2011 werkten wij op
veel terreinen samen met onze belanghouders
en met de gemeente. Zie hiervoor de
samenwerkingsmatrix.

Zorg- en hulpverlenende instanties
In 2011 intensiveerden we de samenwerking
met zorg- en hulpverlenende instanties. Met
onze belanghouders maken wij afspraken
op projectbasis. Vanwege de diversiteit
van doelgroepen en instellingen, leggen we
specifieke afspraken vast in het huurcontract.
Ook regelen we vanaf 2012 een jaarlijks
contactmoment om de samenwerking te
evalueren. We hebben in 2011 geen formele
intentieovereenkomsten gesloten. Wel zijn de
samenwerkingsovereenkomsten voortgezet met
Zorgcombinatie Nieuwe Maas voor realisatie
van domotica infrastructuur in complex de
Wouthof en ook voor zorgarrangementen bij
renovaties. Tevens bleven we samenwerken
met Seniorenwelzijn en Careyn bij
zorgarrangementen.

Prestatieafspraken
met gemeente
In maart 2010 vertaalden de gemeente en
corporaties het Actieplan Wonen (APW) in
prestatieafspraken. Het betrof onder meer
de nieuwbouw en renovatie voor de periode
2010-2014. Voor het programma-management
zijn bovendien de activiteiten in de periode 20102014 in beeld gebracht die nodig zijn voor de
projecten in 2015-2019.
Hieronder zijn de belangrijkste prestatieafspraken
opgenomen:

1.

Doelgroepen

a

Huisvestingsgarantie 7.630 BBSH-huishoudens (waarvan 5.720 voor Waterweg Wonen)

b

Herhuisvesting Stadsvernieuwings-urgenten: introductie wijk gebonden voorrangsrecht
(gemeente) gekoppeld aan inspanningsverplichting corporaties

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

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

Voorwaardelijke afspraak dat de gemeente de komende vijf jaar € 30 mln. investeert in
maatschappelijke en stedelijke voorzieningen

c

Gezamenlijk oppakken van Citymarketing

4.

Duurzaamheid en kwaliteit

a

Energieprestatie woningvoorraad 2018, uitgesplitst naar energielabels

b

Gebruik van duurzame bouwmaterialen en hergebruik van sloopmaterialen

jaarverslag 2011 waterweg wonen
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Rechts hiernaast is de stand van zaken van
de prestatieafspraken voor 2010 en 2011
weergegeven voor wat betreft de transformatie
van het vastgoed van Waterweg Wonen. De
aanpassing van de woningvoorraad gaat in een
iets lager tempo dan de ambities van Waterweg
Wonen. Over het algemeen lopen de projecten
redelijk volgens plan. Twee projecten vallen in
minder positieve zin op: de nieuwbouw Samuel
Esmeijerstraat en renovatie Eksterlaan.
Tijdens het begrotingsoverleg 2011 van de
gemeente Vlaardingen heeft het toenmalige
gemeentebestuur een aantal bezuinigingen en
beleidsvoornemens ingebracht. Deze zijn van
invloed op de prestatieafspraken die gemaakt
zijn met de Vlaardingse corporaties en de
ambities van het Actieplan Wonen.
Twee prominente zaken hebben invloed op
Waterweg Wonen:
• minder investeringen dan vermeld in de
prestatieafspraken op het gebied van stedelijke
en maatschappelijke voorzieningen;
• vertraging van generieke afspraken over
archeologie, parkeerbeleid etc.
Het afzien van maatschappelijke en stedelijke
voorzieningen brengt voor Waterweg Wonen
hogere afzetrisico’s van nieuwbouwwoningen
met zich mee. Bovendien is de regionale
subsidie voor de bouw van sociale-huurwoningen afgeschaft. De subsidie is nu gericht
op de kwaliteit van de openbare ruimte.
Waterweg Wonen heeft hierover overleg
gevoerd met het nieuwe gemeentebestuur
en de politiek. In november 2011 resulteerde
dit in een bijgesteld programma (zie paragraaf
ambitie 2: investeren in onze woningvoorraad).
Om de risico’s voor Waterweg Wonen
verder te beperken, verhuist Waterweg
Wonen bewoners niet uit en starten wij geen
sloopactiviteiten voordat met de gemeente
een samenwerkingsovereenkomst voor het
desbetreffende gebied of complex afgesloten is.
In het overleg heeft de gemeente nu overigens
ook aangegeven dat zij financiële middelen vrij
heeft gemaakt om de invoering van ‘Thuis in uw
wijk’ in geheel Vlaardingen in gang te zetten.

Uitwerking
prestatieafspraken
bijzondere doelgroepen
Per doelgroep is door de gemeente en de
Vlaardingse corporaties bekeken welke
voorzieningen er zijn en/of maatregelen worden
getroffen voor bijzondere doelgroepen.
Waar mogelijk is dit gekoppeld aan een meetbare
doelstelling, afspraken op lokaal en regionaal
niveau en aantallen (individueel en groepsgewijze
huisvesting). Op deze wijze is zichtbaar gemaakt
waar niet bijgestuurd hoeft te worden en waar
nog (vervolg)acties noodzakelijk zijn.

3) 	Heroverweging visie, en invloed A4-besluit.
4) Voorbereiding gestart na A4-besluit.

12

jaarverslag 2011 waterweg wonen

Overzicht nakomen van prestatieafspraken 2010-2011,
vastgoed Waterweg Wonen:
Project

Afspraak

Stand van zaken

Spiegelhof

Gereed 2010

Gereed in 2010, op 29 woningen na
(in aanbouw, gereed 2012)

Van der Werffstraat

Gereed 2011

In aanbouw, prognose 2012 gereed

Samuel Esmeijerstraat (CPO)

Gereed 2011

Gesloopt, prognose nieuwbouw 2014 gereed

Wenenweg

Gereed 2010

Gereed 2011

Bonnweg laagbouw

Gereed 2010

Gereed 2011

Heerdehoeve

Gereed 2010

Gereed 2011

Albertine Agneslaan I

Gereed 2010

Gereed 2010

Toekomst-Zuid

Gereed 2010

Gereed 2010

Rotterdamseweg

Gereed 2010

Gereed 2010

Dirk de Derdelaan

Gereed 2010

Gereed 2010

Elckerlyc

Gereed 2010

Gereed 2010

De Bolder-hoogbouw

Gereed 2010

Gereed 2010

Lissabonweg 13 hoog

Gereed 2011

Start 2011, gereed 2012

Overig Hoevenbuurt

Gereed 2011

In uitvoering, gereed fases 2011-2012

Albertine Agneslaan II

Gereed 2011

Gereed 2011

Eksterlaan 10- en 13-hoog

Gereed 2011

Prognose3: start 2012, gereed 2012-2013

Zwaluwenlaan even

Gereed 2011

Prognose4: gereed 2012

Gedempte Biersloot

Gereed 2011

Gereed 2011

De Wouthof

Gereed 2011

Gereed 2011

Nieuwbouw

Renovatie

Vervolgacties komen terug in het
concept-bedrijfsplan van Waterweg Wonen.

Prestatieafspraken
met de Huurdersraad
De Huurdersraad van Waterweg Wonen (HWW)
behartigt de belangen van alle huurders van
Waterweg Wonen in Vlaardingen. Daarmee is
de Huurdersraad een belangrijk overlegorgaan
van huurders, bewonerscommissies en
Waterweg Wonen. Begin 2011 hebben de
ledenvergadering van de Huurdersraad en het
bestuur van Waterweg Wonen de vernieuwde
samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
In de samenwerkingsovereenkomst is de
ambitie vastgelegd om op vele terreinen van
beleidsontwikkeling in een vroeg stadium als
partners met elkaar in gesprek te gaan.
De overeenkomst kenmerkt zich door
vergaande, wederkerige afspraken over de
rollen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en
procedures op stads-, wijk- en buurtniveau.
Per onderwerp is helder vastgelegd welke
partijen met elkaar spreken, evenals welke mate
van zeggenschap elk van deze partijen heeft.
De overeenkomst is aangegaan voor
onbepaalde tijd en gaat verder dan de regels
uit de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder
(Overlegwet 2009).

In de nieuwe Overlegwet hebben de
bewonerscommissies een sterkere positie
dan voorheen. Mede daarom is in de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst een rolverdeling
vastgelegd tussen de Huurdersraad en de
bewonerscommissies. In een ledenvergadering
van de HWW hebben de bewonerscommissies
en leden van de HWW ingestemd met deze
overeenkomst. Tevens hebben zij het HWWbestuur mandaat gegeven om de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
Eén van de effecten van de
samenwerkingsovereenkomst is dat over
meer zaken een zogenaamd gekwalificeerd
adviestraject doorlopen wordt. De Huurdersraad
en bewonerscommissies kunnen Waterweg
Wonen altijd ongevraagd adviseren over alle
onderwerpen die in de bevoegdhedentabel
benoemd zijn (de kruisjeslijst).
In de samenwerkingsovereenkomst is ook
afgesproken dat Waterweg Wonen voortaan
gekwalificeerd advies vraagt voor de meerjaren
onderhoudbegroting, de servicekostenafrekening
en het leefbaarheidsplan. Omdat de relatie met
bewonersvertegenwoordigers veel verder reikt
dan de ondertekening alleen, is in september
tijdens een tweedaagse bijeenkomst in Zeeland
de praktijk van de samenwerkingsovereenkomst
doorgenomen.

ambitie 1 Invloed belanghouders vergroten

Voorzitters van bewonerscommissies,
de Huurdersraad en medewerkers van
Waterweg Wonen oefenden met vragen als:
Hoe kunnen alle partijen de overeenkomst
optimaal gebruiken? Waar kunnen partijen
over meepraten? Wanneer worden zij
geïnformeerd? En wanneer hebben ze advies- of
instemmingsrecht? Op deze vragen probeerden
de twintig deelnemers antwoord te vinden.
Verder was in het programma aandacht voor de
voortgang van de werkgroep Sociaal Convenant
– het document waarin de rechten en plichten
van alle partijen bij renovatie en sloop zijn
geregeld.
Bij het behalen van het KWH-Participatielabel
in 2010 werden kanttekeningen gezet
bij onderdelen van de participatie.
Daarom zijn de volgende afspraken in de
samenwerkingsovereenkomst opgenomen:
• de verhuurder verplicht zich in het overleg
met de bewonerscommissies te laten
vertegenwoordigen door een medewerker met
voldoende mandaat;
• verhuurder en Huurdersraad stellen jaarlijks
een bestuurlijke planning op met daarin de
data voor de te verwachten informatie-,
advies- en instemmingstrajecten;
• de Huurdersraad streeft ernaar een
afspiegeling te zijn van alle huurders;
• de verhuurder zegt toe nieuwe huurders
te wijzen op de Huurdersraad en
bewonerscommissies en de mogelijkheid deel
te nemen aan hun activiteiten.
De bijeenkomst in Zeeland gebruikten wij
onder andere om te investeren in de relatie
tussen de accountbeheerders van Waterweg
Wonen en de bewonerscommissies. Er was
een sfeer van openheid en respect. Daarnaast
zijn praktische afspraken gemaakt (jaarlijkse
evaluaties accountbeheerders) en stelden we
een jaarkalender op zodat elke commissie van te
voren weet welke overleggen gepland staan.
Om aan de representativiteit te werken hebben
we een pilot E-participatie gehouden in de
Marnixlaan en aan het Nagelkruid. Daarbij wordt
bewoners de mogelijkheid geboden om via
internet hun reactie op het geplande planmatig
onderhoud van hun woning en wooncomplex te
geven. In de Muwi I investeerden we tijd en geld
om een bewonerscommissie op te zetten.

Intensievere
samenwerking met
andere woningcorporaties
Maaskoepel
Eind 2011 is door de Maaskoepel en Stadsregio
gewerkt aan een dashboard van de regio.
Het is een instrument om ontwikkelingen op
de regionale woningmarkt te volgen, af te
stemmen en te sturen. Zo wordt de ontwikkeling
van de omvang van de doelgroep in beeld
gebracht en monitoren we ook de regionale
woningmarktafspraken.
In 2011 is met een projectgroep en het
bureau SmartAgent gewerkt aan een
onderzoeksvoorstel voor de derde Grote
Woontest. Maaskoepel zet in op een zo groot
mogelijk aantal deelnemers, waardoor de
resultaten regiodekkend zijn en de kosten per
opdrachtgever zo laag mogelijk blijven. In de
voorbereiding en begeleiding van het onderzoek
blijft Maaskoepel betrokken.

2012 - 2015
Woningstichting Samenwerking Vlaardingen
In juni is er een bijeenkomst geweest van de
managementteams van Waterweg Wonen en
Woningstichting Samenwerking Vlaardingen.
Doel van de bijeenkomst was om het huidige
woningbouwprogramma van het Actieplan
Wonen (APW) van de corporaties af te zetten
tegen de woningmarktonderzoeken en de
woningmarktontwikkelingen. Deze bijeenkomst
is de opmaat geweest voor een discussie met
de gemeente in het najaar over de herijking
van het APW. Op deze wijze proberen wij de
kennis van de woningmarkt te actualiseren en
te verbreden en te komen tot een gezamenlijke
visie op het gewenste programma in
Vlaardingen.

Woonplus
Met collega corporatie Woonplus uit Schiedam
zijn bijeenkomsten gehouden waarin beide
organisaties werden vergeleken op het gebied
van formatie, bedrijfsvoering en kengetallen. In
2011 lag de nadruk van deze benchmark op
de verkoop van bestaand bezit en VvE-beheer.
De benchmark met Woonplus maakt onderdeel
uit van een onderzoek naar het VvE-beheer van
Waterweg Wonen.

Doelstellingen bedrijfsplan
2012 – 2015
‘Wij staan voor partnerschap’

• Ons hoofddoel is ervoor te zorgen dat
onze klanten plezierig wonen in een stad
die floreert.
• Wij willen samen met relevante
partners een actieve bijdrage leveren
aan de totstandkoming van een
gezamenlijke maatschappelijke agenda
voor Vlaardingen. Hierin moeten
samenhangende afspraken staan over
wonen, werken, economie, welzijn en
zorg. Deze aspecten samen zorgen
immers voor een aantrekkelijke stad. De
gemeente neemt de regie in handen.
• Daar waar deze samenwerking er (nog)
niet is of niet actief (genoeg) is, zal
Waterweg Wonen die organiseren, dan
wel activeren.
• We willen actief participeren in het
maatschappelijke netwerk van
Vlaardingen.
• Wij willen de contacten tussen
medewerkers op verschillende niveaus
van Waterweg Wonen en elk van haar
belangrijkste partners versterken. Om
goed te kunnen samenwerken, moeten
de mensen die deze organisaties vormen,
elkaar goed kennen en weten te vinden.
• Wij willen de bewonersparticipatie verder
verbreden en vernieuwen. Hierbij richten
we ons zowel op huurders en mensen die
bij ons een woning hebben gekocht, als
op omwonenden.
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Zorg/welzijn

Bureau Jeugdzorg
R’dam Rijnmond

Frankenlandgroep

Steinmetz De Compaan

Careyn

Zorg/welzijn

X

Ontwikkeling stationslocatie
Theehuis/ontmoetingsplek Marnixplantsoen

St. Ipse de Bruggen

GGZ Delfland

Bouman GGZ

Noodopvangcentrum

Riagg Rijnmond

St. Hospice Nieuwe
Waterweg Noord

GGD Rotterdam Rijnmond

Argos

St. Odysseus

Vele Vlaardingers Een Huis

Rog-plus

Stichting
Philadelphia zorg

Belastingdienst

Politie Rotterdam Rijnmond

Maaskoepel

Wst.Samenwerking

Gemeente

Samenwerkingsmatrix
Belanghouders/partners

X

X

Bouw appartementen om zorgvoorziening
mogelijkte maken/ toepassen woonzorgconcept

X

X

X

Hospice

X

X
X

Kleinschalig wonen voor ouderen
Zorgarrangementen voor zelfstandig
wonende senioren

X

X

X

X

Huisvestingsgarantie

X

X

Thuis in de wijk (uitbreiding)

X

X

Vadercentrum
Mobile: uitbreiding inloopvoorziening
ASVZ met woningen
Laatste kans beleid

X
X

Regionaal vangnet

X

X

De Elementen dak-en thuislozenopvang

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Zorgarrangement
Woonvoorziening voor jongeren met
stoornis in het autistisch spectrum

X

Domotica
Zorghotel
Woonconcept voor allochtone ouderen
Groepswoning voor kwetsbare
allochtone ouderen
Kleinschalige woonvoorziening
voor ouderen met een
verstandelijke beperking en dementie
Elckerlyc II begeleid wonen

X

Project voor jongeren met een verstandelijke
beperking

X

Onderwijs/kinderopvang
Combinatie van school, kinderdagverblijf,
naschoolse opvang en woningen voor mensen
met een lichamelijke beperking (‘t Palet)
Brede school De Schakel

X
X

Orde en veiligheid
Asbestsanering

X

Hennepconvenant

X

GBA-portal

X

X

Patrimoniumsdwarsstraat

X

X

Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap Samuel Esmeijer

X

Babberspolder-Oost o.a.winkelcentrum

X

Holy-Zuidoost

X

X

X

(Wijk)ontwikkeling

Werffhoven
Citymarketing

X

X

verkenning
plannen
in uitvoering
/ lopend / lopend
niet praktisch niet
haalbaar,
vooral haalbaar,
door bezuinigingen
bij de bezuinigingen
samenwerkingspartner
verkenning
plannen in voorbereiding
in voorbereiding
in uitvoering
praktisch
vooral door
bij de samenwerkingspartner
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X

X

Renovatie projecten naar sterrenkwaliteit

X
Zorg/welzijn

X
X

X
Onderw./kinderopv.

X
X
X
X
X
X

X
X
X

Ondernemers

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
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Energiebedrijf

Schouten de Jong

Industriële kring Vlaardingen

Synchroon

NS Spoor

Era Contour

Dura Vermeer

St. Interconf. en Kath.
Onderwijs/SIKO

Gastouderbureau Maatpak

Prins Willem Alexanderschool

St. Kinderdagverblijf Vld.

Stichting Mozaïek

St.Meervoud

Albeda College

St.Elckerlyc

Nieuwbouw.com

Steunpunt Integratie
Vlaardingen

Steunpunt Huiselijk Geweld

Pameijer

Carmeh

St. New Creation

Het Bureau
Welzijnsprojecten

Seniorenwelzijn

MDV Nieuwe
Waterweg Noord

St. ASVZ

Zorgcombinatie
Nieuwe Maas

St. Onder Eén Dak

Bureau Jeugdzorg
R’dam Rijnmond

Frankenlandgroep

10% toename
tot bijna 8 miljoen
huishoudens
in 2020
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Ambitie 2 Investeren in onze woningvoorraad
Wij stellen ons tot doel te zorgen voor voldoende woningen. Deze moeten betaalbaar, van goede kwaliteit, energiezuinig en
gevarieerd zijn. Ze moeten bovendien geschikt en aantrekkelijk zijn voor de groeiende groep senioren en de andere kwetsbare
groepen. Daarvoor gaan wij grote ingrepen in ons huidige woningbezit doen. Onze strategie vindt u in ons Strategisch Voorraadbeleid.
Deze ambitie vertalen wij naar de volgende doelstellingen:
• permanent monitoren van de woningmarktontwikkelingen
• transformatie van ons woningbezit

Doelstelling: Permanent monitoren van de woningmarktontwikkelingen
Activiteit

Score

Realisatie

Beschikken over een adequaat
instrumentarium om periodiek de
woningmarktontwikkelingen bij te houden.

+

3-jaarlijks WoON-onderzoek, 4-jaarlijkse Grote Woontest, STEC en ook
2-jaarlijks leefbaarheidsonderzoeken als de Leefbarometer en de
Lemonmeting. (Leefbaarheidsmonitor)

Nemen van maatregelen ter verkleining van
marktrisico’s in projecten.

+

Getroffen maatregelen (o.a.):
• verleggen marktrisico’s naar de ontwikkelaar;
• fasering;
• ketenintegratie;
• overbruggingskredieten voor kopers, aanscherping marketing;
• omzetten woningen van koop naar huur;
• verkoop met erfpacht.

Voor de doelstelling ‘Investeren in onze
woningvoorraad’ met bijbehorende normen zie
ons maatschappelijk rendementmodel achter in
dit jaarverslag.MR

Permanent monitoren
woningmarktontwikkelingen
Waterweg Wonen beschikt over een
uitgebreid instrumentarium om de
ontwikkelingen in de woningmarkt te volgen.
Zo houden wij oog op maatschappelijke
trends (met name beleid, wet- en regelgeving),
bewonerspreferenties (toekomstige en
huidige) en aanbodontwikkelingen (prijzen
woningen, bouwkosten). Daarnaast voeren
wij onderzoeken uit op het gebied van
woonwensen, zoals het 3-jaarlijks WoONonderzoek, de 4-jaarlijkse Grote Woontest en de
tweejaarlijks leefbaarheidsonderzoeken (zoals
de Leefbarometer en de Lemonmeting). In 2011
voerde STEC een onderzoek uit.
De marktstudies van More For You (eind 2008) en
SmartAgent (Grote Woontest, juni 2008) maakten
al duidelijk dat de vraag naar huizen in een iets
duurder prijssegment in Vlaardingen kleiner was
dan aangenomen. Het imago van Vlaardingen
was nog onvoldoende sterk om kopers van
buiten de gemeente te trekken.
De positionering van de stad vroeg om
verbetering. De betaalbaarheid voor Vlaardingers
moest als uitgangspunt gelden. Dat betekent
Project stand per
31-12-2011

voor te ontwikkelen woningen dat deze
gerealiseerd moeten worden in een niet te
duur segment en met een gunstige prijskwaliteitverhouding.
Het WoON2009 in 2010 bevestigt de koers
van het Actieplan Wonen en het Strategisch
Voorraad Beleid (SVB). Ook signaleert het
onderzoek dat de bestaande voorraad
goedkope koopwoningen een zorgenkindje
dreigt te worden.
Grote vraagtekens zijn er bij de vele
koopappartementen. Er bestaat meer
behoefte aan meergezinshuurwoningen en
grondgebonden woningen. De omvang van
het herstructureringsprogramma is volgens het
WoON-onderzoek wel realistisch.
Het gemeentelijk marktonderzoek, uitgevoerd
door STEC (2011), volgde de bevindingen van
WoON2009, maar maakte ook duidelijk dat
het Vlaardingse nieuwbouwprogramma met
bijna 20% verminderd moet worden (jaarlijks
maximaal 300 nieuwbouwwoningen in plaats
van 370 stuks).
Dit leidde in 2011 tot aanpassingen in de
herstructureringsgebieden Babberspolder-Oost
en Holy-Zuidoost. We temporiseren projecten
in de Westwijk en Indische Buurt en zien af van
sloop van het complex Patrimoniumstraat. In het
SVB2012 is een bouwproductie voor Waterweg
Wonen van gemiddeld 126 woningen per jaar
opgenomen (SVB2011: 160 woningen).
We gaan door op de ingeslagen weg en

geven de investeringen nog marktgerichter
vorm. We verhogen de aantrekkelijkheid van
Vlaardingen en de buurten. Om de marktrisico’s
te verkleinen blijven we maatregelen nemen.
Denk daarbij aan het verleggen van marktrisico’s
naar de ontwikkelaar, fasering, ketenintegratie,
aanpassing van plannen (goedkoper bouwen
maar ook in een goedkoper prijssegment
bouwen), aanscherpen marketing (zoals
toepassen overbruggingskredieten), omzetten
van koop naar huur (of van huur naar koop),
omzetten grond van ‘koop’ naar ‘erfpacht’ en
het verkrijgen van (rijks)subsidie.
Verkoop
De moeilijke marktomstandigheden hebben ook
gevolgen voor ons verkoopprogramma. Minder
woningen komen vrij, ze staan ook langer te
koop en worden tegen lagere prijzen verkocht.
De geprognosticeerde inkomsten uit de verkoop
van het bestaand bezit worden dan ook niet
gehaald.
Waterweg Wonen heeft ook dit jaar de verkoop
gestimuleerd door nieuwbouwwoningen aan
te bieden op erfpacht. Onverkochte woningen
namen we als dure huurwoning in exploitatie.
Deze 88 woningen worden verhuurd met
een huurprijs tussen de € 750 en € 1.200 per
maand. Door de maatregel van de regering om
mensen met een inkomen boven de € 33.614
per jaar uit te sluiten van een sociale huurwoning,
is de dure huurmarkt vergroot.

Totaal project

Opgeleverd

Verkocht
op grond

Verkocht
op erfpacht

Verhuurd

Nog te gaan

Spiegelhof

89

89

18

60

5

6

Parkwoningen

29

0

0

2

0

27

Keerkring

54

54

24

0

30

0

Rietsingel

96

96

43

0

53

0

Werffhoven-kavels

48

0

42

0

0

6

Totaal

316

239

127

62

88

39

Bovenstaande cijfers betreffen bij de notaris gepasseerde verkooptransacties
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ambitie 2 Investeren in onze woningvoorraad

Transformatie
woningvoorraad
Zorgen voor betaalbare
en goede woningen
Betaalbaarheid van de
woningvoorraad
Waterweg Wonen heeft de afspraken op het
gebied van de huisvestingsgarantie met de
gemeente en Woningstichting Samenwerking
vastgelegd in prestatieafspraken:
• de corporaties garanderen de huisvesting
van 7.630 huishoudens die tot de doelgroep
behoren;
• Waterweg Wonen neemt 75% voor haar
rekening en op termijn, rond 2030, 65%.
Dit is naar rato van de geprognosticeerde
omvang van de corporaties na uitvoering van
het Actieplan Wonen. In de komende 10 jaar
denkt Waterweg Wonen hiervoor minimaal
9.820 huurwoningen nodig te hebben.
In het kader van de huisvestingsgarantie
wil Waterweg Wonen beschikken over een
woningvoorraad die bestaat uit:
• minimaal 33% eengezinswoningen;
• maximaal 25% gestapelde starterswoningen;
• minimaal 42% gestapelde woningen voor
doorstromers.
Het percentage eengezinswoningen blijft ver
achter bij onze wensen. In het kader van het
Actieplan Wonen maken we een slag in de
gewenste richting, maar het streefpercentage
van 33% zullen we niet bereiken.

Beleid
Waterweg Wonen heeft rendementseisen
gesteld aan haar investeringen. Als indicatie
van bedrijfseconomisch rendement wordt het
interne rendement (IRR - internal rate of return)
gehanteerd. Dit is die disconteringsvoet waarbij
een reeks van kasstromen exact gelijk is aan
de investering. Het interne rendement geeft
het werkelijke rendement van de investering
aan. De aanname is dat alle toekomstige
investeringsprojecten gefinancierd worden
met vreemd vermogen. Als basis daarvoor
hanteren wij het 10-jaars rentetarief (swap), 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 neemt de investeerder ook
een vergoeding voor gelopen risico mee in de
rendementseis. De opslag is afhankelijk van het
soort investering.
Investeringen 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 en de verkoop van
nieuwbouw. Dit vermogen wordt ingezet
voor de exploitatie van huurwoningen voor
de primaire doelgroep in de vorm van het
realiseren van een laag rendement. Zo kan het

Doelgroep

Correctie (C)

Vereist Rendement

Huurwoningen onder maximale huurtoeslag-/
liberalisatiegrens (2011: € 652,52)

bR - 1,5%

2,5%

Overige woningen: boven maximale huurtoeslag-/ liberalisatiegrens

bR + 1%

5,0%

Commerciële ruimten (bijv. winkels)

bR + 2%

Maatschappelijk vastgoed met een woon- of
leefbaarheidfunctie/ stedelijke functie

zijn dat een investering met een onrendabele
top bedrijfseconomisch voldoende rendeert.
De interne rendementseis is naar doelgroep
gedifferentieerd.
Primaire doelgroep
Wij maken onderscheid tussen huurwoningen
onder en boven de maximale huurtoeslag- of
liberalisatiegrens (2011: € 652,52). Woningen
onder deze grens zien wij als specifiek voor
de primaire doelgroep. Met een rendement
ter hoogte van de rentekosten minus 1,5%
nemen wij genoegen. Wij rekenen de daarvoor
omschreven risico’s niet in de huurprijs door
en nemen genoegen met een 1,5% lager
rendement dan direct noodzakelijk.
Overige woningen
Overige woningen betreffen woningen met een
huur boven de huurtoeslaggrens. De doelgroep
voor deze woningen bestaat niet uit onze
primaire doelgroep. Investeren met een te laag
rendement in deze doelgroep gaat ten koste van
de investeringen ten behoeve van de primaire
doelgroep. Deze projecten moeten dan ook
voldoende renderen.
Commerciële ruimten
Het verhuren van commerciële ruimten brengt
grotere risico’s met zich mee, zodat een hoger
rendement is vereist. Met commerciële ruimten
worden bedrijfsruimten en overige ruimten
(garages, scootmobielplaatsen, e.d.) bedoeld en
niet kantoorruimten waar een veel groter risico
aan is gekoppeld.
Maatschappelijk vastgoed met een woonof leefbaarheidfunctie, dan wel stedelijke
functie.
Vanwege het maatschappelijk belang is
Waterweg Wonen bereid met een financieel
verlies te investeren in dit type vastgoed.
Standaard wordt een haalbaarheidsonderzoek
uitgevoerd om te bepalen of het project zowel
maatschappelijk als financieel haalbaar is.

6,0%
maatwerk

investerings- en financieringsruimte 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
financieringsruimte tot gevolg heeft. Daardoor
kunnen financieringsproblemen ontstaan.
Een vergelijking tussen de investerings- en
financieringsruimte voor en na investering is
daarom essentieel. Als norm wordt gesteld dat
een rendementsval van meer dan 10% een
volkshuisvestelijk bijzondere motivatie verdient.

Waardeontwikkeling
Eind 2011 startte Waterweg Wonen met een
uitgebreide beschouwing en rekenexercitie
over vastgoedsturing gebaseerd op
waardeontwikkeling van woningen en wijken.
In de eerste helft van 2012 verwachten we de
resultaten beschikbaar te hebben. Met behulp
van deze studie willen we het voorraadbeleid,
waaronder het verkoopbeleid, actualiseren.
Naast het directe rendement wordt dan ook het
indirecte rendement in de investeringsbeslissing
op een gestructureerde wijze mee genomen.
Dit denken in waardeontwikkeling vormt de
grondslag van het Actieplan Wonen en krijgt
in het nieuwe bedrijfsplan 2012 - 2015 een
belangrijke plaats.

Aanpassen van voorraad naar
prijsklassen MR
Op 31 december 2011 had Waterweg Wonen
12.208 woningen in eigendom. Het bezit is
opgedeeld in de volgende drie prijscategorieën:
goedkoop, betaalbaar en duur. Het goedkope
bezit heeft een subsidiabele huurprijs tot
€ 361,66. Dit bedrag komt overeen met de
kwaliteitskortingsgrens uit de Wet op de
Huurtoeslag (WHt). De hoogste aftoppingsgrens
uit de WHt bedraagt € 554,76 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 € 652,52.

Investeringen in bestaand bezit
Investeringen die aan bovengenoemde vereisten
voldoen kunnen op bedrijfseconomische
grondslagen doorgang vinden. Wanneer deze
investeringen plaatsvinden in het bestaande
bezit, zetten wij deze af tegen het rendement
en de onrendabele top bij doorexploiteren
van het complex. Wij hebben namelijk in ons
bezit verschillende complexen met een relatief
hoog rendement. Deze ‘cash cows’ leveren
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Huur per maand
Aanpassingen
Per 31 december 2008

Goedkoop

Betaalbaar

Duur

Duur > WHt

Totaal

4.882

7.338

408

96

12.724

Per 31 december 2009

4.395

7.694

472

195

12.756

Per 31 december 2010

3.898

7.977

548

200

12.623

-4

-31

-3

-3

-41

10

10

Verkopena)
Nieuwbouwb)
Sloop

-343

c)

Functiewijzigingd)

-39

-382

-1

-1

-1

Samengevoegde)

-159

Verschuiving goedkoop->betaalbaar

f)

Verschuiving goedkoop->duurg)

-1
159

-1

1

Verschuiving betaalbaar->duur

-53

Verschuiving betaalbaar->duur boven de huurtoeslaggrensh)

-1

h)

Verschuiving duur-> duur boven de huurtoeslaggrens
Per 31 december 2011

a)	Verkopen: twee in Koopgarant verkochte
woningen zijn teruggekocht in 2010 en 2011
en dit jaar opnieuw in Koopgarant verkocht.
In totaal zijn 25 woningen verkocht in
Koopgarant. In de vrije verkoop zijn één
woonwagen (zie overige verhuureenheden)
en 17 woningen verkocht. Eén woning werd
verkocht aan een huurder van Waterweg
Wonen.
b)	Nieuwbouw: 10 eengezinswoningen van
de Spiegelhof I. Deze zijn niet verkocht maar
verhuurd.
c)	Sloop: in de Babberspolder-Oost werden
382 woningen uit de exploitatie gehaald en
gesloopt. (Het complex Vinkenstraat was
in 2010 al uit de exploitatie gehaald en is
in 2011 gesloopt).
d)	Functiewijziging: in de Wouthof is een
woning opgeofferd om scootmobielplaatsen
te realiseren.
e)	Samengevoegd: twee woningen die
eerder fysiek waren samengevoegd zijn nu
administratief samengevoegd.
f)	Verschuiving goedkoop naar betaalbaar:
gedeeltelijk veroorzaakt door
cv-naplaatsingen met huurverhoging
maar ook door huurharmonisatie bij
mutatie in vooral de complexen 2103 Van
Limburg Stirum e.o. portiekwoningen,
2119 Goudenregenstraat e.o.
eengezinswoningen en 2120 Kethelweg e.o.
In het W(oning)W(aardering)S(ysteem) zijn
per 1 juli 2011 de isolatiepunten vervangen
voor EPA-punten (Energie Prestatie Advies).
Het aantal punten en de streefhuur in de
genoemde complexen nam toe. Bij mutatie
verschuiven de woningen van het goedkope
naar het betaalbare segment.
g)	Verschuiving betaalbaar naar duur:
één woning, lang verhuurd aan één bewoner,
opnieuw in de verhuur na woningverbetering.
h)	Verschuiving betaalbaar en duur naar
duur en duur boven de huurtoeslag:
veroorzaakt door kleine verhogingen in de
huur vooral in de Spiegelhof.
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h)

3.390

8.011

53
1
-7

7

592

215

12.208

ambitie 2 Investeren in onze woningvoorraad

Kwaliteit van de woningvoorraad
Waterweg Wonen heeft ambities om de voorraad woningen aanzienlijk aan te passen: minder kwaliteitsarme en goedkope woningen, meer
eengezinswoningen, meer woningen voor senioren en voor mensen met een fysieke beperking (sterrenwoningen). Het bedrijfsplan 2008-2011 voorzag in
een sneller tempo van aanpassingen dan Waterweg Wonen in deze periode kon realiseren. Minder woningen zijn gesloopt, verkocht, gerenoveerd en nieuw
gebouwd dan begroot. Vergeleken met het bedrijfsplan exploiteren we veel woningen langer door. Deze brengen we vrijwel op standaardkwaliteit, maar een
dure ingreep, het infrezen van leidingen, laten we achterwege. Wij verantwoorden deze woningen onder de klasse ‘standaard-min’.
In de afgelopen jaren is meer aandacht besteed aan duurzaamheid en EPA dan in het bedrijfsplan was opgenomen. De ambities in het Actieplan Wonen
liggen in de lijn van ons bedrijfsplan, maar dan met meer oog voor duurzaamheid.

Voorraad woningen
Type en kwaliteitsklasse

Aantal eind
2011

%
eind
2011

Bedrijfsplan
aantal
eind 2011

Bedrijfsplan
%
eind 2011

Aantal
eind
2010

%
eind
2010

Minimum eengezinswoningen

380

3,1

615

5,4

1.115

8,8

Standaard-min eengezinswoningen

492

4,1

Standaard eengezinswoningen

895

7,3

1.071

9,4

652

5,2

Nieuwbouw eengezinswoningen

144

1,2

102

0,9

131

1,1

Minimum appartementen

3.284

26,9

2.324

20,4

6.528

51,7

Standaard-min appartementen

2.298

18,8

Standaard appartementen

2.445

20,0

4.011

35,2

2.129

16,9

Standaard app. met sterren

1.789

14,7

2.792

24,5

1.582

12,5

Nieuwbouwappartementen

14

0,1

34

0,3

17

0,1

Nieuwbouwappartementen met sterren

467

3,8

445

3,9

469

3,7

12.208

100,0

11.394

100,0

12.623

100,0

Aantal eind
2011

%
eind
2011

Bedrijfsplan
aantal
eind 2011

Bedrijfsplan
%
eind 2011

Aantal
eind
2010

%
eind
2010

Minimumklasse

3.664

30,0

2.939

25,8

7.643

60,6

Standaard-min klasse

2.790

22,9

Standaardklasse

3.340

27,3

5.082

44,6

2.781

22,0

Standaardklasse met sterren

1.789

14,7

2.792

24,5

1.582

12,5

158

1,3

136

1,2

148

1,2

Totaal
Kwaliteitsklasse

Nieuwbouwklasse
Nieuwbouwklasse met sterren
Totaal

467

3,8

445

3,9

469

3,7

12.208

100,0

11.394

100,0

12.623

100,0

Overige verhuureenheden
2011

2010

Winkels en overige bedrijfsruimten

164

179

Garages

560

565

Parkeerplaatsen

291

301

Bergingen

73

78

Maatschappelijk vastgoed
Woonwagens en standplaatsen
Overigen (zendmasten)
Totaal

7

7

11

12

4

4

1.110

1.146

Winkels en overige bedrijfsruimten: afname door sloop en
verkoop van 10 bedrijfsruimten aan de Lidl.
Woonwagens: één woonwagen verkochten we aan de
zittende huurder. Niet opgenomen in dit staatje zijn de
inmiddels 348 scootmobielplaatsen. De huurders betalen
geen huur maar wel een bijdrage voor de energiekosten.

10% meer
nieuwe eengezinswoningen
gebouwd in 2011
jaarverslag 2011 waterweg wonen
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Aanpassen voorraad
naar kwaliteit
Renovatie/ nieuwbouw/ sloop MR
In de begroting 2011 (herfst 2010) hielden wij
rekening met 343 woningen die na renovatie in
2011 zouden worden opgeleverd. 1.019 andere
woningen zouden aan het eind van het jaar
in de bouwfase verkeren. De werkelijke cijfers
wijken af: 512 woningen zijn opgeleverd en
bij 204 woningen was de bouwfase van de
renovatie gaande aan het eind van het jaar.
Ook de nieuwbouw sloot niet aan bij de
verwachtingen: er zijn geen woningen
opgeleverd (begroot: 77) en de bouw van
77 woningen is gestart in 2011 (begroot:
45). We hadden voorzien dat 490 woningen
zouden worden gesloopt, terwijl 430 woningen
daadwerkelijk zijn gesloopt. Over de aard van de
verschillen en de diverse redenen verwijzen wij
naar de overzichten per wijk.

Stedelijke vernieuwing
Babberspolder-Oost
Het Actieplan Wonen is in uitvoering. In
Vlaardinger Ambacht/BabberspolderOost 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 van huur- en koopwoningen.
Door de stedelijke vernieuwing wordt het
mogelijk een wooncarrière te maken in de
wijk. De herstructurering in deze wijk wordt
doorgezet, maar aangepast aan de (markt)
ontwikkelingen (zie: Permanent monitoren
woningmarktontwikkelingen).
Nieuwbouw: eind 2011 zijn 29 Spiegelhof
G-types/ Parkwoningen in uitvoering. De
modelwoning is geopend in 2011.
Sloop: 382 woningen van de deelplannen 5,
9 en 10 zijn volgens plan gesloopt. De sloop
van 60 woningen van deelplan 11M(idden)
is vertraagd doordat de afwikkeling van de
huurcontracten met de bedrijfsruimten meer tijd
in beslag nam.

Totaal aantallen renovatie/nieuwbouw/sloop
Proces

Status

Renovatie

onderhanden
per 31-12-11

Nieuwbouw

Sloop

Aantal begroot

Aantal werkelijk

1.019

204

opgeleverd
in 2011

343

512

onderhanden
per 31-12-11

45

77

opgeleverd
in 2011

77

-

-

-

490

430

onderhanden
per 31-12-11
gesloopt in 2011

Deelplan 3 en 4, Spiegelhof
Op 2 januari startte de bouw van de
29 Parkwoningen. In het tweede kwartaal is
de modelwoning opgeleverd en vond een
verkoopmanifestatie plaats. Later in het jaar is
het besluit genomen de Parkwoningen ook in
de verhuur aan te bieden. Vanaf januari 2012
worden de woningen opgeleverd. Wij
verwachten deze woningen in 2012 verkocht of
verhuurd te hebben.
Sloopproces
Het sloopproces van de 136 woningen van
deelplan 5 (achterzijde Van Hogendorplaan) is
voorspoedig verlopen. Eind december waren
alle woningen gesloopt. De huurders van
deelplan 9 en 10 zijn in het eerste kwartaal
uitverhuisd. De sloop van 246 woningen in deze
deelplannen is ook volgens planning verlopen.
In december 2011 is de gemeente gestart
met het bouwrijp maken van het gebied. De
bewoners van Deelplan 11M (60 woningen
boven de winkels Van Hogendorplaan) zijn
medio februari tijdens een informatieavond
op de hoogte gesteld van 1 november 2011
als uiterste uitverhuisdatum voor de reguliere
huurders. De sloop van het middenblok inclusief
25 winkels was voorzien voor 2011 maar start
nu in februari/maart 2012. De woningen boven
het zuidblok slopen we in december 2013.

Proces

Status

Aantal begroot

Aantal werkelijk

Renovatie

onderhanden
per 31-12-11

-

-

opgeleverd
in 2011

-

-

onderhanden
per 31-12-11

-

29

29

-

-

-

442

382

Nieuwbouw

opgeleverd
in 2011
onderhanden
per 31-12-11
gesloopt in 2011
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Kavel 2 (deelplan 5a en 10a - winkelcentrum
et cetera)
Na afronding van de onderhandelingen is op
7 maart de samenwerkingsovereenkomst met
Synchroon ondertekend.
Nog in het eerste kwartaal is het concept VO
getoetst door de projectgroep BabberspolderOost. Deze projectgroep bestaat uit de
gemeente, de stedenbouwkundige supervisor
en Waterweg Wonen. In het tweede kwartaal
stelde de stuurgroep het VO vast. Op het DO
Bouwplan van Kavel 2 is een akkoord gegeven.
Synchroon heeft hierbij het voorbehoud gemaakt
dat het voorliggende plan financieel haalbaar
moet zijn en daarnaast dat de oplossing voor de
aan- en afvoer van de bevoorrading acceptabel
moet zijn.

Aantallen renovatie/nieuwbouw/sloop in de Babberspolder-Oost MR

Sloop
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Kavel 1 (deelplan 6 t/m 9 - woningen)
Begin 2011 zijn de uitkomsten van de
klantenpanels en het kwalitatief programma
van eisen door ERA Contour vertaald in een
concept V(oorlopig) O(ntwerp) Vlaardings Geluk.
Hierin zitten ook de 44 sociale huurwoningen.
Het concept VO Vlaardings Geluk is getoetst
door de stedenbouwkundige supervisor, de
gemeente en Waterweg Wonen. Era Contour
heeft vervolgens een DO (Definitief Ontwerp)
Bouwplan opgesteld en hierop is door de
projectgroep Babberspolder-Oost en de
stuurgroep een akkoord afgegeven. Ook de
Welstandscommissie heeft ingestemd met
het DO. In dit nieuwe plan zijn de 44 sociale
huurwoningen ook uitgerust met een kap in
plaats van een plat dak.

ambitie 2 Investeren in onze woningvoorraad

Bestemmingsplan Babberspolder-Oost
In het begin van het jaar is mede namens
Era Contour en Synchroon een reactie
gegeven op het voorontwerp bestemmingsplan
Babberspolder-Oost. Deze reactie bestond uit
128 punten. De aanpassingen zijn verwerkt in
het concept bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan Babberspolder-Oost
is op 26 januari 2012 door de gemeenteraad
vastgesteld. In het bestemmingsplan is rekening
gehouden met een iets gewijzigde definitieve
verkavelingsopzet.
Winkelcentrum
Eind februari heeft de brancheadviescommissie
(BAC) haar advies uitgebracht. Op grond
daarvan zijn de onderhandelingsgesprekken
met de winkeliers medio februari gestart.
Winkeliers die in het nieuwe winkelcentrum
willen huren, ontvingen een huuraanbieding.
Met winkeliers die elders hun bedrijf willen
voortzetten, is gekeken naar mogelijke locaties in
het noordblok.
In juli 2011 zijn de huuropzeggingen uitgegaan.
Een best- en worst-case scenario zijn uitgewerkt
om de consequenties in kaart te brengen
van eventuele beroepsprocedures tegen het
bestemmingsplan en mogelijke juridische
procedures van winkeliers.
De tweede helft van 2011 heeft in het teken
gestaan van onderhandelingen tussen
de winkeliers en Synchroon, waarbij voor
Waterweg Wonen een bemiddelende rol was

weggelegd. Waterweg Wonen ondernam een
aantal juridische acties tegen een kleine groep
winkeliers, ook vanwege betalingsachterstanden.
Winkeliersvereniging
Voor de promotie van de winkelstrip Van
Hogendorplaan is een bedrag van € 65.000
toegekend voor 2011. De activiteiten die
daarmee zijn ontplooid zijn: voorjaars-,
Sinterklaas- en kerstactiviteiten, de rebus-, en
kraslotenactie en een promotieactiviteit rondom
de Bigshopper. Waterweg Wonen stelt ook een
bedrag van maximaal € 15.000 ter beschikking
voor de cadeaubonnenactie ter gelegenheid van
de sloop en herhuisvesting.
Wijkmarketing Babberspolder Nieuw
In 2011 is samen met ERA Contour en
Synchroon hard gewerkt aan het opleveren van
een uitvoeringplan voor de wijkmarketing. De
projecten in de Babberspolder-Oost zijn actief
gepromoot op de Woonbeurs Vlaardingen en
door ERA Contour op de Livin’beurs Rotterdam.
In het kader van de gebiedspromotie vond op
1 juni 2011 een grootscheepse manifestatie
Ontdek Babberspolder Nieuw! plaats. Zo’n
200 tot 250 bezoekers bezochten het
vernieuwde informatiecentrum om kennis
te nemen van het project Vlaardings Geluk.
Ongeveer de helft daarvan waren bewoners
van de wijk, voornamelijk uit de Spiegelhof.
De modelwoningen van de Parkwoningen, de
Rietsingel en de Spiegelhof waren geopend.

De lijst met geïnteresseerden voor de
Parkwoningen heeft 30-35 adressen
opgeleverd.
Onder het motto ‘Geluk is nu te koop’ vond op
27 september 2011 de feestelijke aftrap plaats
van de verkoop van het nieuwbouwproject
Vlaardings Geluk. Er was een opkomst van
100 tot 130 mensen en daarbij zijn ruim
60 informatiepakketten verstrekt.
Eind 2011 waren 27 koopcontracten getekend
voor de 77 koopwoningen.
Vanaf december startten de werkzaamheden
om 2 modelwoningen te realiseren.
Deze worden in het eerste kwartaal 2012
opgeleverd en zullen naar verwachting een sterk
verkoopmiddel zijn voor Vlaardings Geluk.
De communicatie verloopt via de vernieuwde
website www.babberspoldernieuw.nl,
het vernieuwde gebiedsbord aan de
Van Hogendorplaan (ter hoogte van de
Rotterdamseweg), en door de stad heen:
posters op driehoeksborden.
￼ ￼
We communiceerden ook via advertenties
in diverse media, op Funda, websites,
digitale nieuwsbrieven, gebiedsbord en een
flyeractie in het centrum van Vlaardingen.
De verkoopdocumentatie is verspreid in een
speciale tas met als weggever een blikje met
klavertjes vier. In elke Watermerk van 2011 is
gepubliceerd met informatie over de laatste
ontwikkelingen in de Babberspolder Nieuw.

jaarverslag 2011 waterweg wonen
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Stedelijke vernieuwing
Holy-Zuidoost
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 prijs
op rust, stilte en privacy. De bewoners
zijn nuchter met een doe-maar-gewoonmentaliteit (Bron: gebiedsvisie Holy).

Aantallen renovatie/ nieuwbouw/ sloop in Holy-Zuidoost
Proces

Status

Renovatie

onderhanden
per 31-12-11

Aantal begroot

Aantal werkelijk

293

-

-

-

16

-

opgeleverd
in 2011

-

-

onderhanden
per 31-12-11

-

-

48

48

opgeleverd
in 2011
Nieuwbouw

Sloop

onderhanden
per 31-12-11

gesloopt in 2011
De visie van de wijk Holy-Zuidoost bestaat uit het
renoveren van circa 1.000 woningen, het slopen
van ongeveer 850 woningen (veelal flats zonder
lift) en het realiseren van 430 eengezinswoningen
en 100 appartementen in het middensegment.
Deze activiteiten moeten plaatsvinden in de
periode tot 2020. Vanaf 2004 zijn verschillende
renovatieprojecten ontwikkeld en uitgevoerd.
Het grootste deel van de renovatieopgave was
voor 2011 al gerealiseerd. De grootschalige
sloop/ nieuwbouw is voorzien vanaf 2013. In dat
jaar slopen we 144 woningen van de Toekomst
Noord eerste fase en start de bouw van
36 eengezinswoningen. We verhuizen reguliere
huurders uit in voorbereiding op de grootschalige
sloopwerkzaamheden. In de nieuwbouwplannen
is ervoor gekozen om het mooie groen van de
wijk zo veel mogelijk te behouden en tegelijkertijd
de wijk aantrekkelijker te maken voor jonge
gezinnen. De kwaliteitsimpuls van de woningen
en de buitenruimte komt in overleg met de
bewoners tot stand. De herstructurering in deze
wijk wordt doorgezet, maar aangepast aan de
(markt)ontwikkelingen (zie: Permanent monitoren
woningmarktontwikkelingen).
Renovatie: de projecten 172 woningen
Nagelkruid en 121 woningen Robert
Schumanring zijn nog niet in uitvoering. De
planning schuift enigszins op vanwege extra
technisch onderzoek naar vochtproblemen.
Nieuwbouw: het plan van nieuwbouw van
16 huureengezinswoningen op deze locatie
werd eind 2010 gewijzigd in verband met de
gewijzigde marktomstandigheden.
Sloop: de 48 woningen van het complex 1136
Vinkenstraat en omstreken zijn gesloopt.
Wijkmarketing Holy-Zuidoost
Voor de wijkmarketing van Holy–Zuidoost
werken we samen met Perron14 en Met
Andere Woorden uit Rotterdam. Met deze
partijen hebben we de huisstijl voor de
nieuwe vogelbuurt vastgesteld. In 2011 zijn
we bezig geweest met het opstellen van een
communicatiestrategie en een verrassende
aanpak om nieuwe geïnteresseerden voor de
wijk te informeren. In 2012 lanceerden we de
naam ‘De nieuwe Vogelbuurt’ officieel tijdens de
woonbeurs op 4 februari in Vlaardingen. Deze
naam is gekozen omdat dit deel van de Holy in
de volksmond bekend staat als de vogelbuurt.
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Zwaluwenlaan even/aanleg rijksweg A4
Waterweg Wonen tekende beroep aan tegen
de wijze van aanleg van de rijksweg A4. Ook
vonden we dat Rijkswaterstaat een grotere
inspanning moest leveren om de negatieve
effecten op de geluids- en luchtkwaliteit aan te
pakken. Op 6 juli 2011 heeft de Raad van State
het beroep verworpen.
Wij stellen de renovatie uit van de tweede
fase van de Zwaluwenlaan even. Als de
maatregelen van Rijkswaterstaat bekend
zijn, hopen wij deze te kunnen combineren
met de geplande kopgevelisolatie, de
vernieuwing van de galerijhekken en andere
renovatiewerkzaamheden.

Stedelijke vernieuwing
Westwijk
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 is er veel aandacht voor de mensen
en de voorzieningen. In 2030 wonen ouderen
in woningen die voor senioren geschikt zijn.
Deze woningen voldoen aan hun mogelijkheden
en behoeften. Er wordt ruimte geboden aan
de diverse doelgroepen. De Westwijk is een
afspiegeling van de moderne samenleving.
Duurzaamheid in gebouwen en infrastructuur is
belangrijk (Bron: gebiedsvisie West).

In 2011 is besloten het tijdpad voor de
herstructurering van de Westwijk bij te
stellen, met name in het centrale deel van
de wijk (Valkenhof, Floris de Vijfdelaan) Van
Wesembekestraat en Professor Teldersstraat. Dit
besluit heeft de volgende achtergrond:
we verlenen voorrang aan de lopende
processen in Babberspolder-Oost en HolyZuidoost;
STEC adviseert om uit markttechnisch
oogpunt niet tegelijkertijd de Westwijk en de
Babberspolder-Oost te herstructureren.
We bouwen opnieuw tijd in voor
visieontwikkeling Westwijk/Indische Buurt
uit oogpunt van recente ontwikkelingen
in Centrumgebied Westwijk en de
Blankenburgtunnel.
Vanuit financieel perspectief bouwen we
middelen op om de vastgoedexploitatie
onder deze marktomstandigheden te kunnen
opbrengen.
De nieuwbouw en de verkoop van Werffhoven
worden verzorgd door Schouten de Jong.
Ongeveer 85% van de woningen was eind 2011
verkocht. De bouw was eind 2011 vergevorderd.
Het woonrijp maken wordt uitgevoerd door
Waterweg Wonen. In september 2011 zijn deze
werkzaamheden gestart. Eindoplevering is in het
najaar van 2012.

Aantallen renovatie/ nieuwbouw/ sloop in de Westwijk
Proces

Status

Renovatie

Nieuwbouw

Aantal begroot

Aantal werkelijk

onderhanden
per 31-12-11

-

-

opgeleverd
in 2011

-

-

onderhanden
per 31-12-11

-

48

48

-

onderhanden
per 31-12-11

-

-

gesloopt in 2011

-

-

opgeleverd
in 2011
Sloop
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Samuel Esmeijerstraat/ Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO)
Eind 2010 was er overeenstemming over de
vorm van de grondovereenkomst tussen de
gemeente en Waterweg Wonen. Daarna is een
verkavelingsstudie uitgevoerd aan de hand
van de stedenbouwkundige uitgangspunten.
In overleg met BIEB (begeleiding CPO) en
Waterweg Wonen besloot de gemeente
nieuwe stedenbouwkundige uitgangspunten te
formuleren en een nieuw verkavelingsplan op
te stellen. Dit biedt toekomstige kopers meer
vrijheid in de keuze van een architectonisch
ontwerp. Tevens kan het aantal woningen
stijgen van 32 (oorspronkelijk) naar 40. De
grondovereenkomst wordt in 2012 aangepast.
De bestemmingsplanwijziging is in voorbereiding.
Ook het archeologische onderzoek kan starten.
We gaan nu uit van een start bouw in de tweede
helft van 2013, mits er voldoende gegadigden
zijn en de wijziging van het bestemmingsplan
ongehinderd door kan gaan.
Valkenhof hoog
Vanwege vraaguitval werd een onderzoek
uitgevoerd naar de mogelijkheden van
het (tijdelijk) huisvesten van een nieuwe
doelgroep in dit complex. Het onderzoek
werd in 2011 afgerond met adviezen over de
instandhoudingsaspecten in technische en
financiële zin. In januari 2012 wordt een besluit
genomen over de toekomst van het complex.

Stedelijke vernieuwing
Hoofdstedenbuurt
De uitvoering van de in 2005 vastgestelde visie
op de Hoofdstedenbuurt is in volle gang. In
deze visie ligt de nadruk op het realiseren van
738 woningen met standaardkwaliteit. In een
aantal complexen wordt daarvan afgeweken
en is gekozen voor meer diversiteit in de
woningtypen en woonvormen. Zo behouden
we de flexibiliteit om deze woningen in de
toekomst aan te passen aan de veranderingen
in de maatschappij. Waterweg Wonen maakt
de woningen meer toe- en doorgankelijk
voor senioren. In het kader van diversiteit
van woonvormen en het kansen bieden
aan de middeninkomens (tussen € 33.614
en de € 43.000) brengen wij de Bern- en
Brusselweg in een alternatieve vorm van verkoop
op de markt .
De renovaties in de Hoofdstedenbuurt verlopen
voorspoedig. Bij het opstellen van de begroting
verwachtten we de oplevering van de projecten
Wenenweg en Bonnweg laag in 2011. Deze zijn
uiteindelijk nog bijna geheel opgeleverd in 2010.
De 80 woningen aan de Albertine Agneslaan
waren gereed in 2011 in plaats van in 2012. Ook
87 van de 174 woningen van de Hoevenbuurt
verschoven van 2012 naar 2011, evenals
117 van de 130 woningen van de Lissabonweg
13 hoog. De 176 woningen van De Wouthof zijn
conform begroting afgerond in 2011.

Aantallen renovatie/ nieuwbouw/ sloop in de Hoofdstedenbuurt
Proces

Status

Renovatie

Nieuwbouw

Sloop

Aantal begroot

Aantal werkelijk

onderhanden
per 31-12-11

392

100

opgeleverd
in 2011

328

497

onderhanden
per 31-12-11

-

-

opgeleverd
in 2011

-

-

onderhanden
per 31-12-11

-

-

gesloopt in 2011

-

-

Hoofdstedenbuurt
Bij twee flats aan de Lissabonweg vindt een
grootschalige renovatie plaats. De keuken
wordt vervangen en de badkamer en het toilet
worden volledig gewijzigd, er wordt dubbelglas
aangebracht en de collectieve cv ketel wordt
vervangen door individuele cv ketels. Doordat
we in meerdere strangen tegelijk werken, zijn
er veel logeerwoningen nodig. Het energielabel
wijzigt van gemiddeld G naar voornamelijk B. De
eerste flat is in 2011 bijna volledig opgeleverd.
De tweede flat volgt in 2012.
Aan de Wenenweg is een soortgelijke renovatie
begin 2011 afgerond. Bij de Bonnweg hoog start
de voorbereiding in 2012, omdat de oplossing
tot verketeling5 in heroverweging is genomen. Dit
in verband met de stadsverwarming die mogelijk
wordt aangelegd in Vlaardingen. De oplevering
zal daarom één jaar later plaatsvinden. De
Bonnweg laag is na een beperkte renovatie
begin 2011 opgeleverd.
Albertine Agneslaan verkoop - LEAN
De twee flats waar onderhouds- en
verbeterwerkzaamheden worden uitgevoerd, zijn
in de verkoop. De maatregelen bleven daarom
beperkt tot de woning. In april is het werk
meervoudig aanbesteed. BAM Woningbouw
Rotterdam was de laagste inschrijver. In
augustus zijn de werkzaamheden gestart en
eind 2011 zijn beide flats opgeleverd. De wijze
waarop BAM dit werk heeft georganiseerd, is
een aansprekend voorbeeld van het LEANprincipe. Met LEAN zijn alle onderaannemers
medeverantwoordelijk voor het resultaat.
Daardoor worden faalkosten tot een minimum
teruggebracht en is de doorlooptijd aanmerkelijk
korter. LEAN werken leent zich bij uitstek voor
de werkzaamheden ‘achter de voordeur’, dus
waar klantcontacten en klanttevredenheid een
belangrijke rol spelen.

gemaakt voor uit te voeren werkzaamheden en
heeft de sociale inventarisatie plaatsgevonden.
In september is gestart met de werkzaamheden.
Onder andere is dit de renovatie van de keuken,
badkamer en het toilet, het vervangen van de
cv ketel en het aanbrengen van vloerisolatie
en dubbelglas. Medio 2012 wordt het project
afgerond.
Hospice Nieuwe Waterweg Noord (HNWN)
Op 30 november 2011 zijn we symbolisch
gestart met de bouwwerkzaamheden van
het hospice. Dit project realiseren we samen
met Woningstichting Samenwerking. Stichting
HNWN gaat het gebouw van ons huren. Het
hospice biedt een huiselijke omgeving aan
ongeneeslijk zieken als thuis sterven niet meer
mogelijk is. Het is bedoeld voor bewoners uit
Vlaardingen, Schiedam en Maassluis.
Het werk voor dit project is verdeeld tussen
Waterweg Wonen en Samenwerking. Waterweg
Wonen levert de projectleider en Samenwerking
coördineert de communicatie.
￼  ￼

Hoevenbuurt
De renovatie van eengezinswoningen is
opgesplitst in een aantal deelprojecten.
De diverse deelprojecten bevinden zich
in verschillende fases. In 2011 zijn de
werkzaamheden uitgevoerd in de woningen aan
de Heerde- en Lemsterlandhoeve en in complex
1114. In de overige complexen zijn keuzes

5) 	Verketeling: een collectief cv systeem veranderen in een systeem met individuele ketels.
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Stedelijke vernieuwing
Centrum/ Indische Buurt
In het Actieplan Wonen wordt op de
ambities voor het centrum hoog ingezet.
Niet zonder reden. Het centrum is immers
de motor van de stad: dé plek waar alle
Vlaardingers zich moeten thuis voelen
en waar mensen van buitenaf hun vertier
kunnen vinden. Het centrumgebied is het
visitekaartje van Vlaardingen. In dit gebied
komen nieuwe bevolkingsgroepen wonen,
die extravert en ondernemingsgezind zijn
(Bron: gebiedsvisie Centrum).

De aard van het bezit van Waterweg Wonen en
het karakter van het centrum vragen eerder om
klein- dan om grootschalige fysieke ingrepen.
Afhankelijk van de omstandigheden kan het
gaan om een onderhoud, (schil)renovatie of
sloop/ nieuwbouw. Vanuit de visie van het
Actieplan Wonen worden strategieën voor
verschillende complexen gemaakt. In 2011 is
besloten om in het Centrumgebied af te zien van
sloop/ nieuwbouw aan de Patrimoniumstraat.
De sloop van portiekflats in de Indische Buurt
stellen we 4 jaar uit. De herstructurering in de
Oostwijk/ 2e Van Leijden Gaelstraat plannen we
3 jaar later.
De renovatie van 230 eengezinswoningen in de
Indische Buurt (complex 4101, 4102 en 4104)
wordt in bouwteam voorbereid met Giesbers
Rotterdam. De start van de werkzaamheden
verschuift van 2011 naar 2012.
Vettenoordse Polder
De renovatie in de Vettenoordse Polder
(VOP, complex 4109 en 4110) is conform
de planning gestart. In 1948 en 1949 zijn in
de VOP verspreid over de buurt 104 sociale
huurwoningen gebouwd. In het Strategisch
Voorraadbeleid hebben deze woningen deels
een verkoopstrategie (deze strategie wordt nog
verder uitgewerkt) en deels een sloopstrategie
(2027). In samenwerking met de bewoners,
die zich hebben laten ondersteunen door de
SP, is een plan gemaakt dat past bij deze
strategie. De schilwerkzaamheden, waaronder
kozijnvervangingen, zijn inmiddels uitgevoerd.
De overige onderhoudswerkzaamheden in de
woning volgen in 2012.
Gedempte Biersloot
De Gedempte Biersloot bestaat uit twee kleine
complexen van 6 en 9 woningen in het centrum
van Vlaardingen, gesitueerd boven winkels. In
de woningen zijn onder meer individuele ketels
geïnstalleerd. In 9 woningen is op verzoek van de
bewoners een plattegrondwijziging doorgevoerd.
De werkzaamheden zijn in 2011 opgeleverd.
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Aantallen renovatie/ nieuwbouw/ sloop Centrum/ Indische Buurt
Proces

Status

Aantal begroot

Aantal werkelijk

Renovatie

onderhanden
per 31-12-11

334

104

opgeleverd
in 2011

15

15

onderhanden
per 31-12-11

29

-

opgeleverd
in 2011

-

-

onderhanden
per 31-12-11

-

-

gesloopt in 2011

-

-

Nieuwbouw

Sloop

‘t Palet
Het project ’t Palet is een
nieuwbouwontwikkeling in de binnenstad.
De bestaande school wordt gesloopt en
vervangen door een gebouw waarin 3 functies
worden gecombineerd: een school, een
kinderdagverblijf en 29 woningen (inclusief
voorzieningen) voor mensen met een niet
aangeboren handicap. Het bestemmingsplan
is eind 2011 vastgesteld. Een onherroepelijke
bouwvergunning verwachten we in april 2012.
Vanuit risicobeheersing starten we met de
tijdelijke huisvesting voor de school en het
bouwrijp maken van de locatie als deze
zekerheid er is. In januari 2013 kunnen we gaan
bouwen.

Samenwerking heeft geleid tot een nuancering
van de plannen. Om de ambitie te kunnen
realiseren, is het op dit moment niet noodzakelijk
om alle woningen te slopen. Het noordelijk deel
van de locatie ligt in de luwte, en leent zich
minder vanzelfsprekend voor een motorfunctie.
Er worden 96 woningen van Woningstichting
Samenwerking Vlaardingen en 14 woningen van
Waterweg Wonen gesloopt. Woningstichting
Samenwerking zal op deze locatie een
nieuwbouwproject ontwikkelen, dat nog nadere
uitwerking vereist. 34 woningen van Waterweg
Wonen worden voorlopig behouden. In 2012
voeren wij daar onderhoudswerkzaamheden
uit, zoals het vervangen van de cv ketels en het
vervangen van de huidige gevelbeplating.

Complex Patrimoniumstraat
In het Actieplan Wonen is opgenomen dat
de complexen van Waterweg Wonen en
Samenwerking, die begrensd worden door
de Cronjéstraat, Groen van Prinstererstraat,
Josef Israëlstraat en de Gedempte Biersloot
in 2015 worden gesloopt en dat op deze
locatie nieuwbouw zal plaatsvinden. Dit draagt
bij aan de ambitie om op deze plek een motor
voor het centrum te creëren. De bewoners
hebben meerdere keren actie gevoerd tegen de
noodzakelijke ingrepen hiervoor.
Een gezamenlijke studie met Woningstichting

Complex 4108 Pieter Karel Drossaartstraat
(PKD-straat) e.o.
In 2010 en 2011 is gewerkt aan het
visiedocument voor de PKD-straat en
omgeving. Op deze plek wil Waterweg Wonen
kluswoningen realiseren. Vooralsnog bieden
we belangstellende huurders de ruimte om
een boven- en benedenwoning te huren
en deze samen te voegen. Zo doen we
ervaring op met verticale samenvoeging in het
huursegment. We onderzoeken de technische
en marktmogelijkheden om deze strategie door
te voeren.
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Locatie

Vorm

Kadastrale nummers

Oppervlakte

Bernweg 5-205

Aankoop

Sectie K nummers 4022 en 4023
(allen gedeeltelijk)

1.514 m²

Brusselweg 1-205

Aankoop

Sectie K nummers 4004 en 4005
(allen gedeeltelijk)

1.526 m²

Bernweg 5-205

Afstand erfpacht

Sectie K nummer 4022 (gedeeltelijk)

3.066 m²

Brusselweg 1-205

Afstand erfpacht

Sectie K nummer 4004 (gedeeltelijk)

4.172 m²

Grondaankopen
Eind 2011 kocht Waterweg Wonen 3.040 m²
grond van de gemeente aan de Bern- en
Brusselweg. Waterweg Wonen betaalt voor
onderhoud van de speelplaats nu en in de
toekomst. De totale transactiekosten bedroegen
€ 1.450.589.

Verantwoording stichtingskosten
nieuwbouw

Verkoopaantallen MR
Proces

Soort

Verkoop
bestaand bezit

Verkoop nieuwbouw

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 2011 bestonden de onrendabele
investeringen voor € 12,2 mln. uit afboekingen in
het planmatig onderhoud en voor € 3,5 mln. uit
afboekingen op voorgenomen renovaties. In het
resultaat van 2011 is € 15,7 mln. verwerkt ten
laste van het resultaat.

Verkopen
De vastgoedcrisis heeft een behoorlijke impact
gehad op de behaalde verkoopresultaten
in 2011. In de eerste 9 maanden van het
jaar kwam bovendien een gering aantal
woningen leeg. Hierdoor was te weinig aanbod
beschikbaar om continuïteit in de afzet te
waarborgen. Opmerkelijk was de stijging vanaf
september van het aantal huuropzeggingen in
verkoopcomplexen. Deze woningen komen
in 2012 op de markt.
Resultaten
Het aantal transacties komt uit op 42 woningen.
Bij de koopgarantwoningen realiseerden we
het begrote aantal. Bij de vrije verkoop pakte
het resultaat minder goed uit: 17 transacties
van de begrote 52. Wij verkochten slechts één
woning met korting aan een huurder. Daarnaast
verkochten we 3 parkeerplaatsen/carports, een
woonwagen en 10 bedrijfsruimten (deze laatste
verkochten wij aan Lidl). Waterweg Wonen
verkocht deze winkels op grond van een eerder
genomen besluit om commerciële ruimten af
te stoten. Twee koopgarantwoningen zijn terug

Werkelijk

Verschil

Vrije verkoop

52

17

-35

Koopgarant

24

25

+1

Overig

-

14

+14

Totaal

76

56

-20

Vrije verkoop
Erfpacht

In 2011 zijn geen nieuwbouwwoningen
opgeleverd.

Onrendabele investeringen

Begroot

0

17

-7

10

Totaal

17

10

-7

Totaal

93

66

-27

Verkoop woningen bestaand bezit MR
2011

Totaal

Vrije Verkoop

Koopgarant

Eengezinswoningen

16

1

15

Appartementen

26

16

10

Totaal

42

17

25

€ 4.087.079

€ 4.087.079

n.v.t.

Resultaat

geleverd aan Waterweg Wonen en daarna
binnen een half jaar weer verkocht.
De verkoop van bestaande woningen leidde in
2011 tot 42 transacties, waarvan in koopgarant
25 woningen (=60%, 2010: 47%, 2009: 58%),
in vrije verkoop aan één huurder die met korting
een lege woning kocht (=2%, 2010: 4%,
2009: 22%) en in vrije verkoop aan niet-huurders
zonder korting 16 woningen (=38%, 2010: 49%,
2009: 20%). In onze begroting gingen wij uit
van 76 woningen, waarvan 24 in koopgarant en
52 in vrije verkoop.
81% van de woningen verkochten we aan
starters en 19% aan doorstromers.
Voor woningen in de vrije verkoop bedroeg de
koopsom minimaal 90% van de onderhandse
vrije verkoopwaarde. Voor woningen in
koopgarant waren de cijfers:
• 9 woningen zijn verkocht tegen 70% van de
onderhandse vrije verkoopwaarde;
• 14 woningen zijn verkocht tegen 75% van de
onderhandse vrije verkoopwaarde;
• 2 woningen zijn verkocht tegen 80% van de
onderhandse vrije verkoopwaarde.
Bij de koopgarantwoningen is 60% verkocht
aan mensen met een (beneden)modaal inkomen
(< € 33.614).
Het onderzoek naar alternatieve vormen van
verkoop nam meer tijd in beslag dan verwacht.
Daardoor brachten we in 2011 geen extra
nieuwe complexen in de verkoop. In de Bern- en

Brusselweg waren 14 verkopen begroot,
in overige nieuwe complexen 8 verkopen.
Dit jaar zijn wel de 2-kamer woningen aan
de Robert Schumanring aan de voorraad
beschikbare verkoopappartementen toegevoegd.
De opname in de markt van deze betaalbare
woningen met een tuin verloopt heel goed.
De prijsstelling in de huidige markt (rond de
€ 100.000) is voor starters aantrekkelijk.
Er worden steeds meer voorzieningen om
woningen te verkopen benut. Denk daarbij aan
het inrichten van de woning, het verbouwen
van badkamer en/of toilet en het afwerken
van wanden en plafonds. We treffen vaak zeer
gedateerde situaties aan in woningen die vrij
komen van oudere huurders die niet hebben
meegedaan aan planmatig onderhoud.
De concurrentie met woningen uit het particulier
bezit op de kopersmarkt is steeds lastiger aan
te gaan. Dit jaar heeft een afwaardering van ons
bezit plaatsgevonden in lijn met de algemene
neerwaartse trend.
Verwachting
De verstoring in verhouding tussen vraag
en aanbod op de woningmarkt leidt naar
verwachting tot een moeizame afzet en
toenemende looptijden van onze voor verkoop
vrijkomende woningen. Waterweg Wonen zet
als marketingtool het meest in op prijsstelling in
combinatie met een goede presentatie.
Het resultaat uit de verkoop nieuwbouw bedroeg
€ 388.942.
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Verkoop nieuwbouw
Eengezinswoningen

Totaal

Vrije Verkoop

Koopgarant

Spiegelhof

8

-

8

Parkwoningen

2

-

2

Werffhoven kavels

4

4

-

Totaal

14

4

10

• in de Spiegelhof (Babberspolder) zijn inmiddels
78 van de 89 koopeengezinswoningen
verkocht, 18 op eigen grond en 60 op
erfpacht. Eind 2011 zijn 5 woningen verhuurd
en staan 6 woningen leeg;
• van de Parkwoningen (Babberspolder) zijn
twee van de 29 woningen verkocht;
• in project Werffhoven (Westwijk) verkochten
we 4 kavels, waardoor eind 2011 42 van de
48 kavels zijn verkocht;
• in de Rietsingel en Keerkring (Babberspolder)
verkochten we geen appartementen. (Alle niet
verkochte woningen zijn verhuurd).

Onderhoud
Ons Strategisch Voorraadbeleid (SVB) is vertaald
in onderhoud- en verbeterstrategieën voor
zowel projectmatig, planmatig als niet-planmatig
onderhoud. In ons onderhoudsbeleid houden
we rekening met toekomstige levensduur
verlengende verbeteringen en sloopplannen,
vanwege de gevolgen die deze hebben voor de
planmatige onderhoudsactiviteiten.

Planmatig onderhoud
De begrote uitgave van 2011 bedraagt
€ 10,7 mln. In werkelijkheid is € 10,3 mln. aan
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
Financieel resultaat
Door een scherpere prijsstelling op de
aannemersmarkt behaalden we een positief
aanbestedingsresultaat van € 2,1 mln. op het
planmatig onderhoud. Dat is € 0,9 mln. hoger
dan de verwachting. De tijdelijke regeling BTW
verlaging leverde ook een goed financieel
resultaat op. In de periode oktober 2010 tot
juli 2011 hebben we een voordeel gerealiseerd
van totaal € 1,5 mln. verdeeld over projectmatig,
planmatig en dagelijks onderhoud.
Verbeteringen werkwijze planmatig onderhoud
De jaarlijkse conceptbegroting onderhoud
wordt in overleg met de bewoners opgesteld.
Technische inspecties en een inventarisatie van
bewonerswensen vormen hiervoor de basis.
De bewonersorganisaties gaven in 2011 aan
dat ze het concept eerder willen ontvangen
en graag in een begrijpelijker vorm. We zijn
nu op de goede weg en verwachten de
conceptbegroting voor 1 juli 2012 aan te bieden
aan de bewonersorganisaties. Aan elk complex
verstrekken we een A4-tje met een overzicht van
de inspectieresultaten en de begrotingsposten.
De planmatig onderhoudsprojecten worden door
de medewerkers zelf geadministreerd
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Uitgaven planmatig onderhoud (x € 1 mln.)
Begrote bruto uitgave

11,9
-/-

Begroot aanbestedingsresultaat
Begrote netto uitgave

1,2
10,7

Vervallen posten

-/-

1,0

Extra activiteiten

+

2,2

Extra aanbestedingsresultaat

-/-

0,9

Uitloop planning

-/-

0,8

Resultaat op overloop 2010

+

Werkelijke uitgaven

0,1
10,3

met behulp van speciale onderhoudssoftware
(Omega). Hierdoor ontstaat op efficiënte wijze
inzicht in de voortgang, het resultaat en de
naleving van de juiste procedures. Daarnaast
worden in wekelijkse gesprekken met de
leidinggevende de projecten besproken. De
kwaliteit van de dienstverlening wordt sinds
2010 gemeten met bewonersenquêtes. In 2011
werden voor het eerst de resultaten geëvalueerd.
Daaruit kwam naar voren dat de dienstverlening
voldoende tot goed scoort volgens de KWHnorm ‘woning onderhouden’. De werkwijze
van het vervangen van keukens, de renovatie
van badkamers en toiletten hebben we meer
klantgericht georganiseerd door de levertijd te
verkorten van gemiddeld 6 maanden tot circa
6 weken. De volgende stap die we willen maken
bestaat uit het realiseren van meer efficiency
door goede ketenafspraken met aannemers en
leveranciers.

Mutatie- en reparatieonderhoud
Mutatie- en reparatieonderhoud hebben een
niet-cyclisch karakter. Dit betekent dat wij deze
vorm van onderhoud alleen uitvoeren na een
mutatie- of reparatieverzoek. Waterweg Wonen
heeft voor deze werkzaamheden een eigen
servicedienst bestaande uit 9 vaklieden.

Mutatieonderhoud
In 2011 is aan 1.352 verhuureenheden
mutatieonderhoud verricht. Dit is een afname ten
opzichte van 2010 (1.568).

Nader uitgesplitst is de verdeling van deze
mutatiekosten als volgt:
1: 221 (2010: 482) verhuureenheden minder dan
€ 200
2: 687 (2010: 760) verhuureenheden tussen de
€ 200 en € 2.500
3: 367 (2010: 276) verhuureenheden tussen de
€ 2.500 en € 12.000
4: 77 (2010: 50) verhuureenheden meer dan
€ 12.000
De verhuureenheden in de categorie ‘minder
dan € 200’ zijn nagenoeg allen sloopwoningen.
Dit zijn er 261 minder dan in 2010. Het
aantal verhuureenheden in de categorieën
‘€ 200 tot € 2.500’ en ‘€ 2.500 en € 12.000’
is toegenomen door de uitvoering van
asbestanalyses. Het aantal verhuureenheden
in de categorie van mutatiekosten hoger dan
€ 12.000 nam tevens toe. Relatief hoge kosten
zijn gemaakt in de complexen Muwi I
(Babberspolder) en de Vogelbuurt (HolyZuidoost). Woningen waarvan de bewoners
eerder besloten niet deel te nemen aan een
renovatie- of groot onderhoudproject in hun
complex, kwamen leeg en werden alsnog
verbeterd. Dit kostte € 642.000.
De gemiddelde kosten per mutatie bedroegen
€ 2.895. In 2010 kwam dit uit op € 1.645 per
mutatie en in 2009 op € 2.398 per mutatie. Het
gemiddelde in 2010 kwam vooral lager uit door
het grote aantal tijdelijke verhuringen die zeer
lage kosten met zich meebrachten.
De kosten voor asbestsanering bedroegen
in 2011 € 589.000. Dit is exclusief de kosten
voor het herstellen van een woning of vertrek na
verwijdering van de asbest.

Mutatieonderhoud
x € 1.000
Mutatieonderhoud

Begroot 2011

Werkelijk 2011

Werkelijk 2010

2.408

3.914

2.579
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Reparatieonderhoud
x € 1.000
Reparatieonderhoud

Begroot 2011

Werkelijk 2011

Werkelijk 2010

2.850

3.203

3.521

Middeninkomens voorzien van woningen

Vergeleken met 2010 daalden de kosten van het
reparatieonderhoud met € 318.000, maar de
uitgaven lagen nog ruim boven het budget van
€ 2.850.000.
In 2011 is aan 6.318 verhuureenheden
reparatieonderhoud verricht, een nagenoeg gelijk
aantal als in 2010 (6.339).
Nader uitgesplitst is de verdeling van de kosten
als volgt:
1: 3.640 (2010: 3.686) verhuureenheden minder
dan € 200
2: 2.447 (2010: 2.408) verhuureenheden tussen
de € 200 en € 2.500
3: 223 (2010: 217) verhuureenheden tussen de
€ 2.500 en € 12.000
4: 8 (2010: 28) verhuureenheden meer dan
€ 12.000
De gemiddelde kosten per onderdeel bedroegen
€ 484 (2010: € 495).
Uit een analyse blijkt dat de complexen met
de hoogste reparatiekosten per woning bijna
allemaal in het Centrum/ Indische Buurt en de
Westwijk liggen. Het is een mix van complexen
met een hoge ouderdom en complexen waar
binnenkort projecten zullen starten.
Behalve aan de woningen zelf verrichten
we ook onderhoud aan de collectieve delen
van de woongebouwen. De kosten daaraan
namen af van € 1.278.000 in 2010 naar
€ 939.000 in 2011. De meeste kosten waren
opvallend genoeg in complexen waar net
een project was afgesloten of nog liep en in
nieuwbouwcomplexen.
In 2011 was het voor het eerst mogelijk
gedurende het gehele jaar reparatie-opdrachten
via Mijnwaterwegwwonen.nl door te geven.
Het lijkt vooral een verschuiving te geven van
opdrachten via e-mail naar de website. Nog
steeds worden 25 keer meer opdrachten
telefonisch via het callcenter doorgegeven.

Voor een belangrijk deel van ons
nieuwbouwprogramma komen we met
de nieuwe regels niet meer in aanmerking
voor borging en moeten we zelf voor de
financiering zorgen. De ingeslagen weg om via
samenwerkingsverbanden met marktpartijen de
financieringslast tot een minimum te beperken,
wordt hierdoor nog belangrijker.
Waterweg Wonen heeft per 1 januari 2011 haar
woonruimteverdelingsbeleid aangepast aan
de tijdelijke regeling Diensten van Algemeen
Economisch Belang (DAEB). Inmiddels is
ook meer zicht op de uitvoeringsregels voor
herfinancieringen. De regels vormen geen
beletsel om DAEB-woningen om te zetten
naar niet-DAEB-woningen. Dit punt levert dus
geen belemmering op om het liberaliseren van
huurwoningen in te zetten als instrument om
het aanbod aan huurwoningen in de vrije-sector
te vergroten. Op deze wijze kunnen we relatief
eenvoudig de middengroepen bedienen die
niet meer een woning in de sociale-huursector
kunnen betrekken. Bij de totstandkoming van
het bedrijfsplan wordt dit meegenomen.
In het kader van het APW heeft Waterweg
Wonen al fors ingezet op eigentijdse,
met name middeldure koopwoningen en
vrijesectorhuurwoningen om de middengroepen
te kunnen bedienen. Deze woningen moeten in
grotere aantallen beschikbaar komen in de stad.
Bijzonder aandachtspunt voor huishoudens met
een inkomen tussen € 33.614 en € 43.000 is de
betaalbaarheid van woningen. Dit is momenteel
nog volop in discussie op rijksniveau. Een deel
van deze huishoudens heeft geen reële kans op
een passende woning. Waterweg Wonen wil met
kooparrangementen en doorstroomactiviteiten
dergelijke verhuisbewegingen wel mogelijk
maken.

Aantal toegankelijke woningen op basis van sterren MR
Aantal sterren

Senioren voorzien van
toegankelijke woningen
Woningen geschikt voor senioren
Vlaardingen is sterk vergrijsd. Waterweg Wonen
speelt hier met haar woningvoorraad op in
door bestaande woningen te vernieuwen en
nieuwe woningen te bouwen. Deze nieuwe
woningen bouwen wij levensloopbestendig. Zij
zijn daarmee voor alle doelgroepen toegankelijk.
Voor bestaande woningen hanteren wij een
sterrensysteem. Hiermee geven wij aan of de
woning geschikt is voor senioren en/of voor
mensen met een fysieke beperking.
Voor woningen die geschikt zijn voor
senioren gaan wij uit van het niveau van
3 sterren. Al jaren loopt een groot programma
om woningen geschikter te maken voor
bewoning door senioren. Als gevolg daarvan
beschikt Waterweg Wonen nu tevens over
348 scootmobielplaatsen. In 2012 is dit
programma afgerond. De uitvoering van het
project Van Riebeeckstraat is afhankelijk van
de plannen van Stichting Philadelphia voor hun
bijzondere doelgroepwoningen.
De woningen van de Wouthof en Lissabonweg
(senioco’s) zijn door renovatie op het niveau van
3 sterren gebracht.
In complex De Wouthof is in samenwerking
met partners domotica aangebracht. In 2013
evalueren we de resultaten en besluiten we of en
op welke wijze we verder willen.
Aanvullend verrichten we via de
woonruimteverdeling labeling voor
senioren. Initiatieven voor zorg- en
dienstverleningspakketten en zorgwoningen
komen voort uit de samenwerking met partners
binnen de kaders van Levensloopvriendelijk
Vlaardingen.
Argos Stelco locatie
In 2010 maakten wij afspraken met
Argos Zorggroep over de aankoop van
24 seniorenappartementen (middelduur) en één
logeerappartement. Argos wil deze woningen
bovenop hun nieuw te bouwen zorgcentrum
in de Westwijk plaatsen. De planontwikkeling
is afhankelijk van de mogelijkheden van
ontwikkeling op het huidige terrein van de Argos
vestiging. Als in 2012 hierover meer zekerheid
ontstaat, kan de ontwikkeling op de Stelco
locatie verder gaan.

Omschrijving

Aantal woningen
2011

2010

Woning zonder trappen

2.741

2.874

2 sterren

Rollator toe- en doorgankelijke woning

338

512

3 sterren

Rolstoel toegankelijke en rollator doorgankelijke woning

2.238

1.951

4 sterren

Rolstoel toe- en doorgankelijke woning

180

180

5.497

5.517

1 ster

Totaal
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Milieubeleid
en duurzaamheid
Milieubeleid
Bij de transformatie van de woningvoorraad
komt de ‘milieugevoelige’ ligging van Vlaardingen
vaak om de hoek kijken: geluidsoverlast van
spoor, weg- en luchtverkeer, bodemvervuiling,
slechte luchtkwaliteit en risico’s op het gebied
van externe veiligheid (petrochemische industrie
Pernis, tankopslag). Op lokaal niveau zijn deze
vraagstukken niet op te lossen. Deze zijn in
regionaal verband en op landelijk niveau beter
aan de orde te stellen. De stadsregio wordt
steeds actiever met regionale programma’s van
aanpak. Voor huurders van Waterweg Wonen
betekenen deze activiteiten veel voor een
gezonde en duurzame woon- en leefomgeving.
Dat bleek ook uit een analyse in 2011 van het
onderdeel ‘hinderlijke situaties’ in het WWS
(woningwaarderingssysteem). De aftrekpunten
voor geluidsoverlast door industrie in heel
Vlaardingen kunnen vervallen. Wel blijven de
aftrekpunten (deels) gerechtvaardigd voor
weggeluid, geluidsoverlast door het spoor
en vliegverkeer (Holy). De aftrekpunten voor
luchtvervuiling kunnen omlaag, doordat
de luchtkwaliteit in de regio door de
strengere milieueisen op gemiddeld niveau
is verbeterd. In 2012 zullen we geluids- en
luchtverontreinigingsoverlast per complex en op
verdiepingsniveau vastleggen.
In 2011 is onze volle aandacht uitgegaan
naar het saneren van asbest. Dat leidt tevens
voor onze huurders tot een direct gezondere
woonomgeving.
Waterweg Wonen draagt naar beste vermogen
bij aan de uitvoering van de klimaatdoelstellingen
van de rijksoverheid en het daarvan afgeleide
gemeentelijke klimaatbeleid. Dit is vastgelegd
in een prestatieafspraak met de gemeente
Vlaardingen. Speerpunt van Waterweg Wonen
lag de afgelopen jaren op de duurzame
woningportefeuille. Er zijn veel resultaten geboekt
op het gebied van de energieprestatie van
de woningvoorraad, energiebesparingen, het
saneren van asbest, hergebruik van materialen
na sloop en vloerisolatie.

januari 2008
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Duurzaamheid MR
Energiebesparing van 20% in 2015
In het concept bedrijfsplan 2012-2015 besteden
we veel aandacht aan duurzaamheid en
energiebesparing. We denken daarbij ook aan
gebruik van restwarmte uit het Europoortgebied
en de introductie van alternatieve
verwarmingssystemen. De oorspronkelijk
voorgenomen energiebesparing van 20% op
1 januari 2018 gaan we uiterlijk in 2015
realiseren. Dit betekent een versnelling van
tenminste 2 jaar. De precieze maatregelen
daarvoor volgen in 2012.
De huidige uitgangspunten op het gebied van
energiebesparing zijn:
• 20% energiedaling in acht jaar;
• de investering wordt ten minste door de
besparing terugverdiend;
• minimaal label D of twee labels hoger 		
(prestatieafspraak met de gemeente);
• toepassen van een maatregel moet technisch
mogelijk zijn met niet te extreme overlast.
Een investering van € 18 mln. staat garant voor
een besparing van 18% in de bestaande bouw,
exclusief de nieuwbouw. Wij verwachten dat met
de verdere uitwerking per complex de beoogde
energiebesparing van 20% wordt behaald.
Directe maatregelen uit duurzaamheidoogpunt
zijn:
• het isoleren van gevels, daken en 		
borstpanelen;
• het installeren van dubbel HR++ glas;
• het omschakelen van collectieve naar
individuele verwarmingssystemen;
• het installeren van HR-ketels
Deze ingrepen leiden tot een verlaagde CO2uitstoot en dus tot een hoger EPA-label.
Eind 2011 is de cumulatieve stand van de
besparingen vergeleken met 2008 inmiddels
7,7%, waarvan 2% in 2011 is gerealiseerd.
De belangrijkste activiteiten in 2011 waren:
• Lissabonweg hoog: vervangen collectieve
ketel door individuele cv ketel, het isoleren van
de vloeren en borstweringen en toepassen
van HR++ glas. Het label stijgt van gemiddeld
G naar B;

eind 2011

• eengezinswoningen Hoevenbuurt in 2011 en
2012 : cv ketels vervangen, vloeren isoleren
en het plaatsen van HR++ glas. Het label stijgt
van gemiddeld E naar C;
• in de galerijflats Fazant- en Aalscholverlaan
worden de vloeren geïsoleerd;
• in ruim 700 woningen zijn HR collectieve of
individuele ketels vervangen/geplaatst.
De gemiddelde labelsprong is van E naar D.
De gemiddelde huurder in een woningcomplex is
door deze maatregelen niet duurder uit, conform
het principe van de ‘woonlastenwaarborg’.
Projecten
Bij grotere projecten vanaf 200 woningen
zetten we in op een Energie Prestatie op
Locatie (EPL) van ten minste 8,0. EPL is
een maatstaf voor energetische kwaliteit
van een complete bouwlocatie, inclusief de
energievoorziening. Op een schaal van 0 tot 10
staat de 10 voor de ideale situatie waarin
geen fossiele brandstoffen worden gebruikt:
het project is dan CO2-neutraal. We denken
daarbij ook aan het gebruik van restwarmte
uit het Europoortgebied en de introductie van
alternatieve verwarmingssystemen.
Handboek Duurzaamheid
Waterweg Wonen participeerde in de
ontwikkeling van een handboek Duurzaamheid,
samen met Deloitte, 6 corporaties, KWH en
marktpartij E-on. Onze ambities zijn in kaart
gebracht op de thema’s: visie en beleid,
transparante communicatie met klanten,
verslaglegging, verankering organisatie,
duurzame woningportefeuille, sturen
op gebiedsontwikkeling en financiering.
Wij gebruiken het handboek om het
duurzaamheidbeleid verder vorm te geven.
Begin 2011 is Waterweg Wonen gescand op
haar ambities. Deze waren vergeleken met
andere corporaties aan de lage kant. Samen
met het management team is gediscussieerd
over duurzaamheidbeleid en hoe dit te
ontwikkelen. We hebben unaniem gekozen
voor een integraal duurzaamheidsbeleid
en niet voor een basis scenario of voor
een themagericht duurzaamheidsbeleid.
Samen met Kees Duijvenstein, (emeritus-

eind 2015

ambitie 2 Investeren in onze woningvoorraad

hoogleraar Milieutechnisch Ontwerpen aan de
Technische Universiteit Delft) maakten we een
verdiepingsslag. We gebruikten daarvoor het
DCBA model van Deloitte.
Waterweg Wonen heeft ervoor gekozen vanuit
haar maatschappelijke verantwoordelijkheid
een bijdrage te leveren aan een duurzame
leefwijze binnen onze samenleving, nu en in de
toekomst. We hanteren een integraal begrip
van duurzaamheid dat gebaseerd is op drie
pijlers: People, Planet, Profit. Dat betekent dat
we vanuit een sterke sociale betrokkenheid
(People) voor (en met) wie wij werken, binnen
de ecologische randvoorwaarden (Planet),
zorgdragen voor een gezonde ontwikkeling van
onze economische prestaties (Profit). In 2012
ontwikkelen we een plan van aanpak op basis
van vijf thema’s: visie en beleid, verankering
organisatie, duurzame woningportefeuille,
financiën en fiscaliteiten en transparante
communicatie. Het thema duurzaamheid is één
van de kernambities van het nieuwe bedrijfsplan
2012- 2015 en wordt in dit plan nader toegelicht.
Kwaliteit nieuwbouw
Boven de eisen van het bouwbesluit uit, kiest
Waterweg Wonen voor extra kwaliteit van
onze woningen. Wij hebben daarover ook een
prestatieafspraak met de gemeente gemaakt.
Deze hebben wij verwerkt in ons programma
van eisen. Dit betekent dat wij

alleen duurzaam gecertificeerd hout gebruiken
en gecoat zink, lood en koper in goten, dak- en
gevelbedekking. Wij plaatsen waterbesparende
kranen, douchekoppen en wc’s en werken met
grindbeton met grindvervanger.

Dubbelzijdig printen
Medio 2011 is dubbelzijdig printen de standaard
bij Waterweg Wonen.

Hergebruik materialen na sloop
Wij eisen van de sloopaannemers met wie wij
werken dat zoveel mogelijk materialen opnieuw
bruikbaar zijn. Zo bereikten wij de afgelopen
jaren een percentage van 94% hergebruik.

Doelstellingen bedrijfsplan
2012 – 2015
‘Wij staan voor het Actieplan
Wonen’

Asbest
Asbestsanering maakt inmiddels onlosmakelijk
deel uit van het onderhoudsproces.
Voor asbestsanering bij mutatieonderhoud
hebben we een speciale vergunning,
waardoor we sneller de procedure doorlopen.
De woningcartotheek voorziet in een
asbestregistratie op woningniveau. Medewerkers
en co-makers beschikken hierdoor altijd
over goede informatie. Bij verhuring en na
onderhoudsprojecten informeren we de
bewoners steeds over de aanwezigheid van
asbesthoudende materialen in de woning.
Alle bewoners die in een woning van voor 1992
wonen, ontvingen in 2011 een brochure met
specifieke informatie over asbest. Ook de kopers
van VvE-complexen zijn geïnformeerd.

toekomstgericht!

• Wij willen voldoende en betaalbare
huisvesting bieden voor lagere
inkomensgroepen.
• Wij willen voldoende toegesneden
huisvesting voor speciale kwetsbare
groepen.
• We willen senioren en mensen die zorg
nodig hebben voldoende en geschikte
huisvesting bieden.
• Wij nemen ons aandeel in de uitvoering
van het Actieplan Wonen onverkort
voor onze rekening, om te zorgen dat
Vlaardingen weer een bloeiende stad
wordt, waar mensen graag wonen.
• Wij voeren de afspraken uit zoals die
met de gemeente en Woningstichting
Samenwerking Vlaardingen zijn overeengekomen op basis van het Actieplan
Wonen. Eventuele aanpassingen in het
uitvoeringsprogramma komen alleen in
gezamenlijk overleg tot stand.
• Wij willen met ons vastgoedprogramma
een toekomstbestendige portfolio
realiseren. Dit doen wij door de in het
Actieplan Wonen beoogde veranderingen
te realiseren in de samenstelling van
onze woningvoorraad naar prijs, kwaliteit,
mate van toe- en doorgankelijkheid,
woningtypen, doelgroepen en
energieprestaties. Om dit te bereiken
zullen we woningen slopen, nieuw
bouwen, verkopen, renoveren en
onderhouden.
• Wij willen doorstroming tot stand brengen
door het op de markt brengen van
nieuwe betaalbare woningen met een
hoge kwaliteit.
• Waterweg Wonen wil haar positie in het
maatschappelijk vastgoed uitbreiden.
Het gaat hierbij om maatschappelijk
vastgoed met een stedelijke functie, een
woonfunctie, een leefbaarheidfunctie, een
semi-commerciële functie of combinaties
daarvan.
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80%

toename van de vraag
naar plaatsen in
verzorgings- en verplee
vanaf 2020
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Ambitie 3 Maatschappelijke investeringen
Het is ons doel een belangrijke bijdrage te leveren aan een prettige en sociale (woon)omgeving. Dat doen wij op drie manieren.
Allereerst bouwen, beheren en exploiteren wij maatschappelijk vastgoed. Ten tweede investeren wij in stedelijke voorzieningen die
voor alle Vlaardingers van belang zijn. Tot slot breiden wij onze dienstverlening rondom plezierig wonen uit, zoals bijvoorbeeld met
hulp bij het zoeken en betrekken van een woning. Daarnaast zullen wij andere gemaksdiensten op het gebied van wonen aanbieden. Tevens ondersteunen wij mensen met (financiële) problemen.

Voor de doelstelling ‘Maatschappelijke
investeringen’ met bijbehorende normen, zie het
maatschappelijk rendementmodel achter in het
jaarverslag. MR
Om positieve ontwikkelingen in de
Vlaardingse samenleving (outcome) teweeg
te brengen, investeren wij niet alleen in onze
woningvoorraad (ambitie 2), maar tevens in de
lokale maatschappij (ambitie 3). Met andere
woorden: Waterweg Wonen geeft geld uit aan
maatschappelijke activiteiten (input) in de hoop
en verwachting dat de resultaten (output) een
positief effect zullen hebben op de samenleving
(outcome). In dit hoofdstuk geven wij niet alleen
inzicht in de in- en output (pagina’s 34 t/m
44), maar ook in de outcome (pagina’s 44 en
45) van onze maatschappelijke investeringen.
Zie ook voor de concrete doelstellingen het
maatschappelijk rendementmodel achter in dit
jaarverslag.

Bouwen, beheren
en exploiteren van
maatschappelijk vastgoed
Conform het bedrijfsplan investeert Waterweg
Wonen in maatschappelijk vastgoed. Wij hebben
de velden en taken benoemd waarvoor wij
ons wél en niet eerstverantwoordelijk achten.
Per aanvraag van een belanghouder voor een
investering in maatschappelijk vastgoed, wordt
nagegaan welke rol Waterweg Wonen heeft.
Bij de ontwikkeling van maatschappelijk
vastgoed wordt helder per onderdeel
aangegeven welke inzet en financiële bijdrage
onze corporatie levert.
Onder maatschappelijk vastgoed verstaan
wij alle gebouwen die worden gecreëerd of
getransformeerd met als primaire doelstelling het
realiseren van duurzame, leefbare en vitale wijken
en buurten. De ontwikkeling van maatschappelijk
vastgoed pakken wij altijd samen op met onze
partners of belanghouders.
De afgelopen bedrijfsplanperiode hebben wij veel
energie gestoken in maatschappelijk vastgoed
en maatschappelijke investeringen. We zijn goed
geslaagd in het realiseren van onze ambities
en in de samenwerking met maatschappelijke
instellingen, belanghouders en partners. De
visitatie van Ecorys geeft aan Waterweg Wonen
voor dit onderdeel een acht.
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In 2011 intensiveerden we de samenwerking
met zorg- en hulpverlenende instanties. We
verwachten deze samenwerking en daarmee
het aantal voorzieningen tot en met 2015
nog flink uit te bereiden. We voorzien een
verschuiving van het realiseren van speciale
woonvoorzieningen (samen met onze partners)
naar het wonen van kwetsbare mensen in onze
huurwoningen. Wij zullen vaak een beroep doen
op onze partners en belanghouders om hierop
in te spelen.
Met onze belanghouders maken wij afspraken
op projectbasis. We leggen vanwege de
diversiteit van doelgroepen en instellingen
specifieke afspraken vast in het huurcontract.
Ook regelen we vanaf 2012 een jaarlijks
contactmoment om de samenwerking te
evalueren.
Wij onderscheiden de volgende categorieën van
maatschappelijk vastgoed:
a) Maatschappelijk vastgoed met woonfunctie
b) Maatschappelijk vastgoed met niet- of semicommerciële functie
c) Maatschappelijk vastgoed met een
leefbaarheidfunctie
d) Maatschappelijk vastgoed met een stedelijke
functie

a) Maatschappelijk vastgoed
met woonfunctie
Waterweg Wonen wil zorgen voor goede
woonvoorzieningen voor kwetsbare groepen.
Wij zien de ontwikkeling van deze vorm van
vastgoed als onze eerstverantwoordelijke taak
en zijn bereid om hierin met een financieel verlies
te investeren. In 2011 speelden de volgende
woongerelateerde, maatschappelijke projecten:
Frankenlandgroep
De Frankenlandgroep wil graag met Waterweg
Wonen een nieuw eigentijds woonconcept voor
senioren ontwikkelen. Het plan voorziet in mooie,
geschikte woningen voor zowel vitale ouderen,
als voor ouderen met een lichte tot zwaardere
zorgvraag. Het biedt ruimte aan verschillende
zorg- en welzijnsvoorzieningen.
Het gebouw moet hierbij nadrukkelijk een
wijkfunctie krijgen met een aantrekkingskracht
naar de omliggende wijk(en). De gesprekken
over een intentieovereenkomst zetten we voort
in 2012.

Zorgcombinatie Nieuwe Maas (ZNM)
Na afronding van de renovatie van
seniorencomplex de Wouthof was een groot
aantal woningen direct beschikbaar. Daardoor
was Zorgcombinatie Nieuwe Maas in de
gelegenheid om een nieuw woonconcept
te ontwikkelen. Door wijzigingen in het
zorgstelsel komen mensen die op de wachtlijst
staan met zorgzwaarte pakket 1 of 2 niet
meer in aanmerking voor een plaats in een
verzorgingshuis. Het aantal aanleunwoningen in
Vlaardingen is beperkt. De gemiddelde wachttijd
bedraagt vier jaar. ZNM heeft 55 mensen
aangeschreven van de wachtlijst van de
aanleunwoningen van Zorgcentrum DrieënHuysen om hen een alternatief in de Wouthof
aan te bieden: aanleunen op afstand. ZNM
levert door middel van een zorgarrangement
zorg in de Wouthof, net zoals het Zonnehuis
Thuis (thuiszorg van Zorgcombinatie Nieuwe
Maas) zorg aanbiedt in het Zorgcentrum DrieënHuysen. Daarnaast kunnen bewoners ook
gebruik maken van het woonzorgabonnement
en domotica. Dit leidde tot zo’n 25 rondleidingen
en uiteindelijk twaalf verhuringen.
Hospice
Het jaar 2011 heeft volledig in het teken gestaan
van de voorbereidingen voor de realisatie
van het project Hospice Nieuwe Waterweg
Noord aan de Prinses Margrietlaan in de Holy.
Woningstichting Samenwerking Vlaardingen en
Waterweg Wonen ‘adopteerden’ het project
in 2010. De financiering van het gebouw, de
bouwvoorbereiding, de bouw en het onderhoud
komen voor rekening van de corporaties.
De bouw zal naar verwachting in maart 2012
starten.
’t Palet
De bestaande school ’t Palet wordt gesloopt
en vervangen door een brede school,
buitenschoolse opvang, een kinderdagverblijf
en 29 woningen plus voorzieningen
voor mensen met een enkelvoudige of
meervoudige niet aangeboren handicap. Het
is een samenwerkingsproject van Stichting
Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs
(SIKO, waar basisschool ’t Palet-Centrum
onder valt), Stichting Kinderopvang Vlaardingen
(SKV), Stichting Steinmetz/ de Compaan en
Waterweg Wonen. Het bestemmingsplan is
eind 2011 vastgesteld. Een onherroepelijke
bouwvergunning verwachten we in april 2012.
In januari 2013 kunnen we gaan bouwen.
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Individuele huisvesting bijzondere
doelgroepen MR
Categorie (in aantallen)
Gehandicaptenzorg

2011

2010

33

33

Geestelijke gezondheidszorg

20

17

Asielzoekers/ statushouders

113

104

Maatschappelijke opvang

245

287

Laatste Kans Project (LKP)

49

58

Totaal

460

499

De interne norm voor individuele huisvesting
van bijzondere doelgroepen is 125. Deze
norm is in 2011 ruimschoots gehaald. De
categorie ‘Maatschappelijke Opvang’ nam af
doordat minder woningen werden verhuurd aan
uitzendbureaus voor de huisvesting van MOElanders (Midden en Oost-Europeanen).
Groepsgewijze huisvesting bijzondere
doelgroepen MR
Geestelijke gezondheidszorg: Stichting
Odysseus verwelkomde in 2011 de voorlopig
laatste bewoner.
Categorie (in aantallen)

2011

2010

Gehandicaptenzorg

36

36

Geestelijke gezondheidszorg

10

9

Maatschappelijke opvang

100

100

Groepswonen voor
dementerende ouderen

18

18

Totaal

164

163

Huisvesting ‘tussen wal en schip’
huishoudens
Aan 12 woningzoekenden die in 2011 (2010: 22,
2009: 22) tussen de wal en het schip dreigden
te vallen, is een woning ter beschikking gesteld
buiten de woonkrant om. Elk jaar leggen we
verantwoording af aan de gemeente over deze
categorie toewijzingen.

b) Maatschappelijk vastgoed met
niet of semi-commerciële functie MR
Dit vastgoed is niet woongerelateerd, maar
heeft een sociaal maatschappelijk karakter.
Hieronder vallen de niet- of semi-commerciële
ruimtes voor dienstverlening zonder
winstoogmerk zoals huisvesting van het Rode
Kruis, gehandicaptenzorg en Stichting Vele
Vlaardingers Eén Huis. We verhuren tijdelijke
bedrijfsruimten aan de gemeente Vlaardingen
vanwege de verbouwing van het gemeentehuis.
Eind 2011 verhuurden wij 39 niet/semicommerciële ruimten met een gemiddelde
huurkorting van ongeveer 50% op de markthuur.

c) Maatschappelijk vastgoed met
een leefbaarheidfunctie MR
Dit vastgoed is gerelateerd aan de
leefbaarheid. Het zijn voorzieningen die van
groot belang zijn voor de ontwikkeling van
buurten en wijken en die een rol vervullen
als katalysator voor een vitale leefomgeving.
Voorbeelden van maatschappelijk

vastgoed met een leefbaarheidsfunctie zijn
kinderopvangfaciliteiten, buurtcentra, (brede)
scholen, servicepunten, welzijnswinkels en
jeugdhonken. Voor vastgoedprojecten met een
leefbaarheidsfunctie, achten wij ons niet eerst
verantwoordelijk. In deze categorie ligt de eerste
verantwoordelijkheid bij onze partners in de
zorg, het onderwijs, welzijn en veiligheid. Voor
investeringen in dergelijke projecten gaan wij in
beginsel uit van een kostendekkende exploitatie.
Sociale onderneming Marnixplantsoen
Samen met de gemeente en Woningstichting
Samenwerking Vlaardingen onderzoeken we
de haalbaarheid van een sociale onderneming
met dagbesteding voor mensen met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt. Het concept
ondernemingsplan omvat onder andere leerwerkplekken in de kleinschalige kinderopvang
en horeca gekoppeld aan diverse speel-, sporten spelvoorzieningen in het Marnixplantsoen.
Ook wordt ingezet op daghoreca gericht
op ouders of verzorgers van het kind en
avondhoreca door middel van aanschuiftafels
en verse afhaalmaaltijden voor heel Vlaardingen.
De deelnemende organisaties zijn Stichting
Kinderopvang Vlaardingen, het Geuzencollege,
Ipse de Bruggen, Toeleverings Bedrijf
Vlaardingen en Het Bureau Welzijnsprojecten.
In januari 2012 start de vervolgfase. We
ontwikkelen dan een business case voor
een bedrijfsmatige onderneming met een
daadkrachtig en slagvaardig bestuur.

d) Maatschappelijk vastgoed met
een stedelijke functie
Waterweg Wonen investeert in stedelijke
voorzieningen. Met deze investeringen draagt
onze corporatie bij aan de verbetering van het
voorzieningenpeil in de stad en daarmee aan een
beter imago van Vlaardingen. Het is tenslotte dat
de stad aantrekkelijker wordt voor de inwoners
van Vlaardingen en voor mensen van buitenaf
die zich hier zouden willen vestigen. In 2011
investeerden wij € 293.000 aan maatschappelijk
vastgoed met een stedelijke functie.
De belangrijkste uitgaven die hieronder vielen
waren: het theaterfestival Avonturen/ Avonduren,
de Kroepoekfabriek, de herinrichting van
speelpleinen, een beweegtuin voor senioren, het
Loggerfestival, particuliere woningverbetering/
bijdrage aan de Stichting Stadsherstel en
City- marketing.
Publieksevenementen
Waterweg Wonen heeft een substantiële
financiële bijdrage geleverd aan een aantal
typisch Vlaardingse evenementen. Dit
waren diverse activiteiten in het kader van
de haringmaand in juni (waaronder het
Loggerfestival, de haringwandeling en de drijf-in
bioscoop), het Zomerterras in juli/augustus en
het Vlaardings Uitfestival in september.
Om onze betrokkenheid bij de verschillende
evenementen zichtbaar te maken, hebben wij
als tegenprestatie van de organisatoren steeds

gevraagd om, waar mogelijk, op strategische
plekken Waterweg Wonen-banieren te plaatsen.
Daarnaast is in communicatie-uitingen rond
het evenement steeds ons logo gebruikt, zijn
advertenties geplaatst in programmaboekjes
en zijn wij opgenomen in bedankspeeches en
persberichten.
Zelf hebben we alle mogelijke interne en externe
communicatiemiddelen aangewend om zoveel
mogelijk publiek naar het evenement te trekken
en om onze betrokkenheid bij het evenement te
verduidelijken en te verklaren.
Citymarketing
Vlaardingen ligt midden in een dynamische
economische regio en is een sfeervolle stad
met historie, waar inwoners zich thuis voelen,
ondernemers de ruimte krijgen te ondernemen
en bewoners en bezoekers van een uitgebreid
winkel- en recreatieaanbod kunnen genieten.
Toch kampt Vlaardingen met het imago van
een wat grijze industriestad onder de rook van
Rotterdam. Stichting Citymarketing Vlaardingen
wil de stad een duidelijker gezicht geven en de
aantrekkingskracht ervan vergroten.
De stichting werd begin 2011 opgericht.
Burgemeester Tjerk Bruinsma is de voorzitter.
Samen met wethouder Bouwen en Wonen Hans
Versluijs, directeur-bestuurder Leo de Jong van
Waterweg Wonen en voorzitter Leen van Bree
van de Industriële Kring Vlaardingen (IKV) vormt
hij het stichtingsbestuur.
Het doel van de stichting is tweeledig: het
creëren van een positief, onderscheidend imago
van Vlaardingen én de stad profileren als een
aantrekkelijke woon-, werk- en verblijfsplaats.
Niet alleen voor de eigen inwoners, maar ook
om bewoners en bedrijven van buiten de stad te
verleiden om zich in Vlaardingen te vestigen en in
deze stad te investeren.
De Stichting Citymarketing heeft 2011 gebruikt
om een gedegen citymarketingstrategie op te
stellen. Vlaardingen heeft vier kernwaarden:
1) visserij, havens en water;
2) groene stad;
3) stoer en industrieel;
4) dorpse stad.
Deze samenhangende waarden kleuren de stad
en moeten versterkt worden. Van daaruit worden
ontwikkelingen in gang worden gezet. Naast het
promoten van de kernwaarden is het belangrijk
om nieuwe elementen aan de waarden van
de stad toe te voegen. Het is de verwachting
dat in 2012 de strategie definitief zal worden
vastgesteld, waarna de plannen gefaseerd
in de praktijk zullen worden gebracht. In haar
communicatie en activiteiten draagt de afdeling
communicatie van Waterweg Wonen – daar
waar mogelijk - bij aan een sterker imago van de
stad Vlaardingen.

jaarverslag 2011 waterweg wonen

35

Uitbreiden van onze
maatschappelijke
dienstverlening
Waterweg Wonen verzorgt diverse vormen
van dienstverlening. Wij noemen dit de
‘woondiensten’. Deze diensten zorgen er direct
of indirect voor dat onze klanten plezierig wonen.
Daarin onderscheiden wij vier vormen van
dienstverlening:
a) dienstverlening bij het zoeken en betrekken
van een nieuwe (huur)woning;
b) dienstverlening om plezierig wonen te
stimuleren;
c) dienstverlening bij renovatie, sloop en
wijkbeheer;
d) dienstverlening gericht op klanten met
financiële problemen.

a) Dienstverlening bij
het zoeken en betrekken
van een nieuwe (huur)
woning MR
Woonruimteverdeling als gevolg
van de tijdelijke regeling DAEB
Waterweg Wonen heeft haar
woonruimteverdelingsbeleid aangepast aan de
tijdelijke regeling DAEB. Wij labelen sinds
1-1-2011 alle woningen onder de € 652,52 voor
de doelgroep (huishoudinkomen < € 33.614). Dit
geldt zowel voor de reguliere verhuur als voor de
tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet.
De 10%-ruimte (inkomens boven € 33.614)
benutten we voor mensen die moeilijkheden
ervaren bij het vinden van voor hen passende
huisvesting door persoonlijke of sociale
omstandigheden zoals fysieke en psychische
beperkingen. In 2011 is 97,7% van de socialehuurwoningen in Vlaardingen verhuurd aan
huishoudens met een inkomen lager dan
€ 33.614. Binnen de regio lag het percentage in
dat jaar op 95%.
De positie van de middengroepen blijft een heikel
onderwerp. Een deel van de middengroepen
heeft geen reële kans op een vrije sectorwoning. De woonlasten knellen ten opzichte
van de besteedbare inkomens. Met name bij
huishoudens met kinderen is dit het geval.
Deze groep heeft echter wel toegang tot de
koopmarkt in Vlaardingen. Voor senioren van 65
jaar en ouder ontbreekt deze uitwijkmogelijkheid.
Vanwege de lagere inkomstenbelasting
beschikken zij wel over het inkomen om een vrije
sector-woning te betrekken, maar Vlaardingen
heeft geen geschikt aanbod. Het gaat met name
om kwetsbare huishoudens met een inkomen
tot € 38.000. In deze discussie is er draagvlak
om 65-plussers die een sociale-huurwoning
vrijmaken net als andere kwetsbare groepen
met voorrang te huisvesten binnen de 10% vrije
ruimte.
Vanaf 1 januari 2012 verhuren we meer socialehuurwoningen aan huishoudens met een
inkomen van tussen de € 33.614 en € 38.000.
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We breiden de doelgroep uit met:
• 65-plussers die een sociale-huurwoning
vrijmaken;
• te herhuisvesten huishoudens vanwege sloop/
samenvoeging van woningen (SV-urgenten).
We verwachten dat het benutten van de
10%-ruimte een wezenlijke bijdrage levert
aan het huisvesten van de middengroepen.
Waterweg Wonen blijft de discussie op
rijksniveau volgen en -onder andere op basis van
de woonruimteverdelingsresultaten- bekijken of
bijstelling noodzakelijk, wenselijk en mogelijk is.
DAEB-regeling
Vanaf 1 januari 2011 zijn de inkomens van
nieuwe huurders vooraf getoetst op basis
van de meest recente IB60 en de laatste
twee loonstroken. De loonstroken zijn daarbij
bepalend voor de vaststelling van het actuele
inkomen. Deze werkwijze pasten we toe in de
reguliere verhuur en de tijdelijke verhuur.
De verhuringen in het kader van de
Leegstandswet via uitzendbureaus zijn een
aparte categorie. Waterweg Wonen verhuurt
woningen aan een aantal speciaal geselecteerde
uitzendbureaus die deze per kamer
doorverhuren aan MOE-landers. In ons systeem
zijn de woningen echter niet verdeeld op
kamerniveau. Daarom wordt in samenwerking
met deze uitzendbureaus handmatig
bijgehouden wie de woning bewonen en wat het
inkomen is bij toewijzing.
Bij de invoering van de DAEB-regeling heeft
Deloitte een onderzoek uitgevoerd naar de
mogelijke knelpunten van de inkomenstoetsing
die de invoering van de DAEB-regeling met
zich meebrengt. Zij hebben zich daarbij
gebaseerd op de gegevens uit de periode
december 2010 tot april 2011. Dit ten behoeve
van de aanbevelingen voor het ministerie van
Binnenlandse Zaken en het op dat moment nog
te formuleren controle protocol 2011.
De uitvoeringsknelpunten richtten zich vooral op
de volgende onderdelen:
• herhuisvesting van SV-urgenten met mogelijk
een inkomen boven de € 33.614;
• inkomensbepaling voor startende ZZP-ers;
• het grote aantal verhuringen in de
Leegstandswet en de huisvesting van MOElanders, waarbij de inkomenstoets op dat
moment nog onduidelijk was. (Waterweg
Wonen wilde deze vanwege de praktische
aspecten buiten de regeling houden.);
• zorgcontracten buiten de AWBZ-regeling om;
• toewijzingen aan huurders met een
inkomen boven de € 33.614 in een
schuldsaneringstraject met loonbeslag;
• toewijzingen waarbij bijstand is aangevraagd
(geen bijstand geen huis, geen huis geen
bijstand);
• toewijzingen in nieuwbouwprojecten.
Dit tijdstip ligt soms wel 9 maanden voor het
tijdstip betrekken woning. Het inkomen kan
substantieel wijzigen in deze periode.

De handelwijze van Waterweg Wonen is
meegenomen in het advies aan het ministerie.
Op alle onderdelen, met uitzondering van
de Leegstandswet, zijn de werkwijzen van
Waterweg Wonen als passend geaccepteerd.
Verhouding inkomen/ huurprijs (BBSH)
Bij de woonruimteverdeling in de stadsregio
Rotterdam kunnen huishoudens met een laag
inkomen in een dure woning gaan wonen.
Waterweg Wonen vermeldt in de advertentie in
de woonkrant de huurtoeslag(on)mogelijkheden.
Ook wijzen we kandidaat huurders in een
persoonlijk gesprek op de consequenties van
het huren van een (te) dure woning. In de praktijk
leidde deze werkwijze ertoe dat vrijwel alle
woningen passend zijn toegewezen.

Inkomen in
overeenstemming
met de huurprijs

916

( 94,5%)

Inkomen te laag voor
de huurprijs

40

( 4,1%)

Inkomen te hoog voor
de huurprijs

14

( 1,4%)

970

(100,0%)

Totaal
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Aantallen huurcontracten per huurgrens

Huurgrenzen

Totalen

=< kwaliteitskortingsgrens

> kwaliteitskortingsgrens
=< laagste
aftoppingsgrens

> laagste
aftoppingsgrens

Jonger dan 65 jaar, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht*)

138

192

2

332

Jonger dan 65 jaar, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht

37

96

2

135

65 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht

8

44

52

21

21

1. Eenpersoonshuishouden

65 jaar of ouder, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht
Totaal eenpersoonshuishoudens

183

353

4

540

2. Tweepersoonshuishoudens
Jonger dan 65 jaar, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht*)

24

91

2

117

Jonger dan 65 jaar, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht

1

13

16

30

65 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht

1

18

5

24

65 jaar of ouder, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht

13

Totaal tweepersoonshuishoudens

26

13

135

23

Huurgrenzen

184

Totalen

=< kwaliteitskortingsgrens

> kwaliteitskortingsgrens
=< hoogste
aftoppingsgrens

> hoogste
aftoppingsgrens

Jonger dan 65 jaar, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht*)

12

71

5

88

Jonger dan 65 jaar, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht

2

10

9

21

14

82

14

110

223

570

41

834

3. Drie- en meerpersoonshuishoudens

65 jaar of ouder, inkomen lager of gelijk inkomensgrens Wht
65 jaar of ouder, inkomen hoger dan inkomensgrens Wht
Totaal drie- en meerpersoonshuishoudens
Totaal

1

1

*) De afkorting WHt staat voor Wet op de Huurtoeslag

Huurgrenzen WHt
Kwaliteitskortingsgrens (=maximale huurgrens huurtoeslag < 23 jaar)

€ 361,66

Laagste aftoppingsgrens (=aftoppingsgrens 1-2 persoonshuishouden)

€ 517,64

Hoogste aftoppingsgrens (=aftoppingsgrens 3 en meerpersoonshuishouden)

€ 554,76

Maximale huurgrens huurtoeslag > =23 jaar/ liberalisatiegrens

€ 652,52

Inkomensgrenzen WHt
Eenpersoons, jonger dan 65 jaar

€ 21.625

Meerpersoons, jonger dan 65 jaar

€ 29.350

Eenpersoons, 65 jaar of ouder

€ 20.325

Meerpersoons, 65 jaar of ouder

€ 27.750
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Samenstelling huishouden
Categorie (in aantallen)

Verschil
aantallen
2010-2011

2011 in
aant.

2011 in %

2010 in
aant.

2010 in %

2009 in
aant.

2009 in %

Eenpersoons huishoudens

-19%

540

64,7

668

57,4

652

57,7

Tweepersoons huishoudens

-35%

184

22,1

281

24,1

307

27,1

Drie- en meerpersoons huishoudens

-49%

110

13,2

215

18,5

172

15,2

Totaal

-28%

834

100,0

1.164

100,0

1.131

100,0

Mutaties
Afname huurcontracten
Waterweg Wonen sloot in 2011 834 nieuwe
huurcontracten af met particulieren voor
woningen. Dit is 28% minder dan in 2010. In
2010 waren dit er 1.164 en in 2009 1.131.
De afname onder verhuringen aan drie- en
meerpersoonshuishoudens was met -49% het
grootst.
Bijzondere/overige toewijzingen
Naast de reguliere contracten zijn bovendien
136 contracten afgesloten als ‘bijzondere/
overige toewijzingen’. Dit betrof vooral
122 tijdelijke contracten met uitzendbureaus
van MOE-landers, maar bijvoorbeeld ook de
verhuring van 6 appartementen van Elckerlyc
(begeleid wonen).
In 2011 zijn 149 ‘overige contracten’
afgesloten (2010:183, 2009:111). Dit waren
10 bedrijfsruimten (2010:4, 2009:10),
76 bergingen, garages en parkeerplaatsen
(2010:71, 2009:52) en 63 scootmobielplaatsen
(2010:108, 2009:49).
Onze 4 motelwoningen zijn in 2011 7 keer
verhuurd (2010:9).
Tijdelijke verhuur
De complexen die we niet op korte termijn
slopen, worden tijdelijk verhuurd als de staat van
de woning het toelaat. De Leegstandswet biedt
deze mogelijkheid. In totaal zijn nu 842 woningen
tijdelijk verhuurd aan particulieren en aan
uitzendbureaus die MOE-landers huisvesten.
553 daarvan staan in de Babberspolder
en 289 in Holy-Zuidoost. Het aantal tijdelijk
verhuurde woningen in de wijk Babberspolder
gaat vanaf april 2012 afnemen in verband met
de sloop van de deelplannen 7 en 8.
De woningen die we niet meer tijdelijk kunnen
verhuren worden ontmanteld. In 2010
verhuurden we nog 147 woningen ‘anti-kraak’.
Omdat het effect daarvan op de leefbaarheid
eerder negatief dan positief was, zijn we
daarmee gestopt.
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Jaar

Aantal mutaties/
mutatiegraad

Aantal mutaties / mutatiegraad excl.
sloop, tijdelijke verhuur en verkoop

Landelijke
mutatiegraad

2011

1.200

9,8%

751

6,2%

Nog niet bekend

2010

1.265

10,0%

922

7,3%

7,9%

2009

1.371

10,7%

839

6,5%

8,1%

In 2011 zette de dalende trend van het aantal
mutaties door. In dit jaar muteerden exact
1.200 woningen (mutatiegraad: 9,8%).
Wanneer de mutaties in verband met sloop,
tijdelijke verhuur en verkoop niet meegerekend
worden en we de ‘natuurlijke’ mutatiegraad
bezien daalt deze naar 6,2%. Dit zijn
751 mutaties.

Huurtoeslag
Jaar

Aantal

Gemiddelde
matiging

Totaal bedrag matiging in december

2011

2.030

€ 171,59

€ 348.327

2010

2.154

€ 167,68

€ 361.192

2009

2.254

€ 157,50

€ 354.996

Huurders kunnen kiezen om de huurtoeslag te
laten storten op hun eigen bankrekening of de
rekening van Waterweg Wonen. Alleen in het
laatste geval, bij matiging, ziet Waterweg Wonen
dat een huurder huurtoeslag ontvangt. Huurders
lijken minder te kiezen voor matiging nu de
huurtoeslag via de Belastingdienst loopt.
Nieuwe opzet doorstroomregeling van
eengezinswoning naar appartement MR
De doorstroomregeling is intern beoordeeld.
We zien geen toegevoegde waarde meer in
het uitkeren van verhuisvergoedingen. We
dachten daarmee het verhuismoment te
vervroegen en zo meer eengezinswoningen
vrij te maken voor meerpersoonshuishoudens.
We verminderen nu de rompslomp als gevolg
van voorzorginschrijvers en benutten de
(persoonlijke) woonkrant meer. We brengen onze
nieuwe producten actief onder de aandacht
van doorstroomkandidaten. Denk bijvoorbeeld
aan De Wouthof. We onderkennen dat de
verhuisstromen niet in groten getale zullen
toenemen.

Experiment ‘leefstijlen’
Waterweg Wonen wil zorgen voor een
meer op de klant gerichte benadering
van woningtoewijzing. Leefstijlen zijn
daarbij onderwerp van gesprek met de
woningzoekenden en er wordt gezocht naar
een goede match van woningzoekende
en toekomstige buurt. Eind 2011 hebben
wij toestemming gekregen van het
gemeentebestuur en de Stadsregio Rotterdam
om in 2012-2013 het experiment ‘leefstijlen’ uit
te voeren in de Hoofdstedenbuurt. Waterweg
Wonen en de Huurdersraad (HWW) vinden het
belangrijk om harmoniserende huishoudens
wat betreft leefstijl bij elkaar te huisvesten. In
het experiment heeft de verhuurmedewerker
de ruimte om een woningzoekende een
alternatieve, gelijkwaardige woning in
Vlaardingen aan te bieden in een omgeving waar
een betere match is.
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Overige
verhuurgegevens
Huurprijsbeleid
In 2011 bleef het huurprijsbeleid
ongewijzigd. Waterweg Wonen hanteert een
inkomensneutraal huurbeleid als uitgangspunt
voor haar handelen. Wij hebben een
kwaliteitconform huurbeleid.
De kwaliteitsklassen uit het SVB zijn leidend voor
de formulering van het huurbeleid. Waterweg
Wonen onderscheidt in haar huurbeleid
streefhuurpercentages voor:
• standaardkwaliteit (82%);
• nieuwbouw (90%);
• woningen met een sloopstrategie
(intentiebesluit tot sloop) die in de
prestatieafspraken met de gemeente
verankerd zijn (72%).
Waterweg Wonen maakt binnen de
huursombenadering maximaal gebruik van
de mogelijkheden voor differentiatie in de
huurprijsstijgingen en -bevriezingen. Maximale
differentiatie is binnen de huursombenadering de
snelste manier om de relatie tussen kwaliteit en
prijs te verstevigen. We merken daarbij op dat
een inflatievolgend huurbeleid geen tot weinig
ruimte geeft om te differentiëren.
Waterweg Wonen kiest ervoor om bij het
merendeel van de kwaliteitsinvesteringen
(op basis van de kwaliteitsklassen) geen
huurprijsverhoging aan de zittende huurders
door te berekenen. Bij mutatie vindt
harmonisatie-ineens naar boven plaats. Wanneer
de nieuwe streefhuurprijs lager is dan de huidige
feitelijke huurprijs, dan vindt er geen bijstelling
naar beneden plaats.

Nieuw huurprijsbeleid in
ontwikkeling
Op verzoek van de HWW is het huurprijsbeleid
in 2011 opgepakt. Door de rijks- en
marktontwikkelingen is er alle reden om
het huurprijsbeleid breed te bespreken.
Denk bijvoorbeeld aan de discussie rond de
huurtoeslag, huisvestingsmogelijkheden voor de
middengroepen, financiering van koopwoningen
en de wijziging in de WWS-puntensystematiek.
Het inventariserende overleg over wenselijke
veranderingen, knelpunten met de HWW loopt.
Wij gebruiken de gegevens uit WoON2009
voor het overleg met de gemeente over de
Huisvestingsgarantie.
Uit de tabel blijkt dat de primaire doelgroep in
Vlaardingen met 5.000 huishoudens is gegroeid
als gevolg van de EU-grens van € 33.614.
Daarvan wonen 3.400 huishoudens in een
sociale-huurwoning. 3.100 huishoudens met
een inkomen boven de € 43.000 wonen in een
sociale-huurwoning met een huurprijs onder de
€ 652,52.
Uit de tabel blijkt welke groepen in de socialehuursector in Vlaardingen financieel passend
dan wel scheef gehuisvest zijn gegeven
het huidige rijksbeleid op het gebied van
huurtoeslag en gewenste instroom (afgezien van
vermogensopbouw):
• (1) te duur: 300 huishoudens;
• (2) passend, maar relatief duur:
900 huishoudens;
• (3) passend: 7.200 huishoudens;
• (4) passend, maar volgens het rijk zouden
huurtoeslagontvangers hier voorrang moeten
hebben: 2.600 huishoudens;
• (5) passend, maar bij voorkeur niet in
een woning van een toegelaten instelling

(corporatie) huisvesten: 200 huishoudens;
• (6) te goedkoop, met een inkomen < € 43.000:
1.900 huishoudens;
• (7) te goedkoop, met een inkomen > € 43.000:
3.100 huishoudens.
Waterweg Wonen vindt dat een goede mix van
huishoudens/inkomens in een wijk wenselijk
is. Vanuit sociale effecten hebben we geen
bezwaar tegen ‘scheefwonen’. Ook is de
mensen die ‘scheefwonen’ niets te verwijten.
Vanuit maatschappelijk oogpunt is het wenselijk
dat we ook voor deze categorie huurders een
evenwichtige relatie leggen tussen het inkomen
en de huurprijs. Het is nadrukkelijk niet aan de
orde dat deze huishoudens moeten verhuizen.
Dat is ook in strijd zijn met het streven naar
een goede mix in de wijken. Het werken met
tijdelijke huurcontracten en een flexibeler
huurprijsbeleid kunnen een oplossing zijn. Een
en ander is zoals bekend al jarenlang een heet
hangijzer in de landelijke politiek, waarbij ook
de fiscale aspecten met betrekking tot het
eigen woningbezit een belangrijke rol spelen.
De handelingsvrijheid van de corporaties is
vooralsnog beperkt.

Vernieuwd Woning Waardering
Stelsel (WWS)
Per 1 juli 2011 is een nieuw
WoningWaarderingStelsel van kracht
(‘puntentelling’). De energieprestatie van de
woning, uitgedrukt in label A t/m G, levert een
aantal punten op. Deze komen in de plaats van
de isolatiepunten voor m2 isolatie en dubbelglas.
Er is een onderscheid tussen de punten voor
eengezins- en meergezinswoningen. Het
vernieuwde stelsel resulteerde erin dat aantallen
woningwaarderingspunten en ervan afgeleide
streefhuren vrijwel overal stegen of daalden. Het

Doelgroepen in woningen, Vlaardingen
Marktsegment

Tot kwaliteitkortingsgrens

< 23 jaar

BBSHdoelgroep

> BBSH tot
€ 33.614

> € 33.614
tot € 38.000

€ 38.000
tot
€ 43.000

> € 43.000

Europese
Commissie

Europese
Commissie
Plus

Regeer
akkoord

Regeer
akkoord

300 (6)

200 (6)

500 (7)

200 (3)

3.000 (3)

1.000 (4)

Totaal

5.200

> Kwaliteitkortingsgrens tot aftoppingsgrens

0

3.100 (3)

1.600 (4)

500 (6)

400 (6)

1.500 (7)

7.100

> Aftoppingsgrens tot liberalisatiegrens

0

900 (2)

700 (3)

300 (6)

200 (6)

1.100 (7)

3.200

Boven liberalisatiegrens

0

200 (1)

100 (1)

100 (3)

100 (3)

200 (5)

700

200

7.200

3.400

1.200

900

3.300

16.200

Subtotaal huurwoningen toegelaten instellingen

Particuliere huurwoningen

100

500

300

100

300

1.300

Subtotaal huurwoningen

300

7.700

3.700

1.300

900

3.600

17.500

Koopwoningen

100

1.700

1.300

1.100

1.100

10.400

15.700

Totaal woningen Vlaardingen

400

9.400

5.000

2.400

2.000

14.000

33.200
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gemiddelde aantal punten per woning steeg licht.
Vlaardingen behoort zoals verwacht niet tot een
schaarstegebied. De woningwaardering in onze
stad steeg daardoor niet met 25 extra punten.

Huurronde 2011
De huurprijs van al onze huurwoningen is met
de inflatie verhoogd (1,3%), met uitzondering
van de woningen die huurbevriezing krijgen
als gevolg van sloopplannen. Dit resulteerde in
totaal 1.338 huurbevriezingen (10,9% van de
woningvoorraad). De overige 10.892 woningen
kregen de inflatoire huurverhoging (89,1% van
de woningvoorraad). De huurprijs van garages
en vergelijkbare objecten is ook met de inflatie
verhoogd. De totale huursomstijging voor de
woningen resulteerde in 1,22%. Dit ligt onder het

wettelijk maximum van 1,3%.
Bij de huurronde zorgden wij ervoor dat door
huurprijsverhogingen de huurliberalisatiegrens
van € 652,52 niet werd overschreden. Dit om te
waarborgen dat zittende huurders hun eventuele
rechten op huurtoeslag behouden.

Meting en analyse acceptatiegraad
De acceptatiegraad van de woningen is in
2011 verder afgenomen en daalde van 83%
in 2009 naar 69% in 2010 en 59% in 2011. Dit
is 11% onder de norm van 70%. In het derde
kwartaal bleek uit een analyse dat de daling van
de acceptatiegraad het gevolg is van de afname
van goed scorende verhuringen. Bij de tijdelijke
verhuur, S(tedelijke)V(ernieuwings) en R(egionaal)
U(rgentie)S(ysteem) urgenten, vrije sector en

directe bemiddeling wordt (bijna) altijd een
acceptatiegraad van 100% gehaald. In 2011 is
er een forse afname van dit ‘soort’ verhuringen:
• tijdelijke verhuringen: in 2010 waren er
195 tijdelijke verhuringen tegen 38 verhuringen
in de eerste drie kwartalen van 2011;
• vrije sector verhuringen (ook altijd 100%).
In 2010 waren er 75 verhuringen tegen
19 verhuringen in de eerste drie kwartalen van
2011;
• directe bemiddelingen: in 2010 vonden
238 directe bemiddelingen plaats, in de eerste
drie kwartalen van 2011 waren dit er 95;
• SV- en RUS-urgenten: in 2010 waren er
144 verhuringen tegen 52 verhuringen in de
eerste drie kwartalen van 2011.
De leegstand lag in 2011 het gehele jaar

Leegstand
Periode

> 3 en = <12 maanden

Logeerwon.

Sloop

Renovatie

Bouwk.
staat

Verkoop

Verk.
koopg.

Verk.
stuwmeer

Verhuur

Vrije
sect.
verh.

Totaal

40

80

27

6

13

4

0

14

0

184

> 12 maanden

23

111

39

9

2

0

6

0

0

190

Totaal

63

191

66

15

15

4

6

14

0

374

Tabel: het aantal woningen dat per 31-12-2011 meer dan 3 maanden leegstond

Logeerwoningen: deze woningen zijn niet in
de verhuur, maar worden gebruikt om tijdens
renovatie bewoners op te vangen.
Sloop: door daadwerkelijke sloop staan veel
minder woningen leeg dan voorheen (2010: 327).
Bouwkundige staat: leegstand vooral voor
nader technisch onderzoek of in verband met
verzekeringskwesties.

Verkoop stuwmeer: 6 woningen in de Bern- en
Brusselweg.
Verhuur: ongeveer gelijk aan 2010 (16).
Woningen staan langer dan drie maanden
leeg vanwege asbestproblematiek of door het
overlijden van een huurder waarbij de erfenis
door de erfgenamen wordt verworpen.
Vrije sector huur: eind 2011 stonden geen
woningen leeg, vorig jaar nog 11.

Leegstandspercentage voortschrijdend
2,0%

1,5%

1,0%

0,5%
jan

40

feb

mrt
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apr

mei

jun

jul

aug
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okt

nov
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2009
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2011
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ruim boven de norm. Eind 2011 stonden
113 woningen leeg. Het in één keer op de
markt komen van een grote hoeveelheid
seniorenwoningen in de Wouthof gaf een
negatief effect op de cijfers. Ook de verscherpte
procedures omtrent het verwijderen van
asbest in leegstaande woningen zorgen voor
een langere leegstand. De kennis over de
aanwezigheid van asbest in de woningen
neemt weliswaar toe en het proces is in de loop
van 2011 beter georganiseerd, maar het blijft
een tijdrovende activiteit (analyse 7 werkdagen,
indien saneren nog 12 werkdagen extra).
In 2012 zullen we door diverse maatregelen
trachten de leegstand te laten dalen:
de woningen worden wekelijks in plaats van
twee wekelijks aangeboden (digitale woonkrant);
uitnodigingen voor bezichtiging worden per
e-mail verstuurd; in de loop van 2012 moeten
woningzoekenden per e-mail hun interesse
bevestigen voordat ze een aanbieding
ontvangen. Zo denken we het aantal ‘no
shows’ terug te kunnen dringen; bestaande
werkprocessen worden gestroomlijnd.

b) Dienstverlening
om plezierig wonen
te stimuleren MR
Wij stellen ons tot doel dat onze klanten plezierig
(blijven) wonen. Dit betekent dat wanneer de
klant eenmaal een huis van Waterweg Wonen
huurt, deze kan blijven rekenen op onze optimale
dienstverlening. Dit doen wij onder meer door:

Aanbieden van nieuwe
woonproducten
Domotica				
Zorgcombinatie Nieuwe Maas en Waterweg
Wonen hebben in 2009 afgesproken om
domotica te installeren in seniorencomplex De
Wouthof. De woningen zijn in 2011 voorzien
van domotica. Alle bewoners ontvingen een
persoonlijke instructie van medewerkers van
ZNM en Waterweg Wonen. De onbekendheid
met domotica in combinatie met de (hoge)
leeftijd van de bewoners van het complex
zorgde voor de nodige problemen. ZNM en
een helpdesk van ‘domotica-ambassadeurs’
(bewoners) hebben nazorg verleend. Alle
bewoners kunnen nu omgaan met de
woonfuncties, zoals het automatisch openen
van deuren. Een deel van de bewoners maakt
enthousiast gebruik van het beeldcontact
met medebewoners. De activiteiten van de
bewonerscommissie worden aangekondigd
via de bode en ook ZNM verstuurt berichten.
Brand- en inbraakalarmering via SMS is een
optie. De zorgconsulent van ZNM gebruikt
het systeem met beeld voor contact met de
bewoners die een zorgabonnement hebben
afgesloten.
Eind 2011 is een enquête afgenomen om
te peilen of de bewoners met het systeem
vertrouwd zijn en aan welke diensten of

producten zij behoefte hebben. Afhankelijk
van de uitkomst zullen we de mogelijkheden
uitbreiden. We denken hierbij aan een Skype,
zorg op afstand, personenalarmering,
boodschappenservice etc. Voorsorterend op
deze ontwikkeling heeft ZNM het SeniorenWouthof-abonnement ontwikkeld.
De doelgroep senioren groeit nog steeds,
met bovendien een groeiende zorgbehoefte
in woningen. Er ontstaan veel technologische
mogelijkheden zoals domotica. Aan de hand
van de ervaringen die in de Wouthof worden
opgedaan wordt de komende jaren bekeken of
de dienstverlening kan worden uitgebreid en of
domotica in andere complexen navolging krijgt.

Investeren in leefbaarheid
Bijdrage leveren aan het verbeteren van
de leefbaarheid in wijken en buurten MR
Wij rekenen het tot onze kerntaak om de
leefbaarheid in wijken en buurten te bevorderen.
Onder het begrip leefbaarheid verstaan wij:
‘de mate waarin bewoners zich prettig voelen
in hun woonomgeving’. De activiteiten in ons
leefbaarheidsplan zijn erop gericht om oude en
nieuwe bewoners dichter tot elkaar te brengen
en de wijken schoon, heel en veilig te houden.
Ons leefbaarheidsplan kwam tot stand door
informatie uit de leefbaarheidsmonitor (Lemon),
informatie van de leefbaarheidsplatforms, input
vanuit onze bewonerscommissies en informatie
van onze belanghouders.
Het leefbaarheidsplan 2011 had als kernpunten:
• een gezamenlijk programma (met de
gemeente) op basis van een verbeterde
analyse;
• uitvoering van het Actieplan Wonen;
• verbetering van de relatie tussen jong en oud
en het omgaan met diversiteit door middel van
het stimuleren van bewonersinitiatieven;
• integratie van veiligheid in dit programma;
• het in beeld brengen van de gevolgen van de
dubbele vergrijzing.
Prettige en leefbare buurt
Totaal
1. Activiteiten Onff
2. Vele Vlaardingers één huis

€ 104.600

tegen een kleine vergoeding voor de koffie en
thee gebruik maken van deze ruimte. Zo wordt
wekelijks voor volwassenen country line dance
georganiseerd.
Inzetten op kwetsbare wijken
Totaal
1. Zakgeldproject

€ 150.400
109.300

Het Zakgeldproject is een product van bureau
Mijn wijk in Balans en wordt mogelijk gemaakt
door Waterweg Wonen. Om het project onder
de aandacht te brengen is een filmpje gemaakt
dat te zien is op YouTube.
Jongeren van 7 tot 12 jaar doen gedurende
10 maanden mee aan het zakgeldproject.
Inmiddels voeren zij klusjes uit in de drie wijken
Holy-Noord, Holy-Zuidoost en de VOP. Als
beloning ontvangen de jongeren € 2,50 zakgeld
per week. Daarnaast gaan de jongeren ook één
keer per jaar met elkaar iets leuks doen.
Het totaal aantal deelnemende kinderen is
gestegen naar 96. Ook lopen er ouders als
vrijwilliger mee. De voornaamste kostenpost
vormt de begeleiding. Dit bedraagt per wijk
€ 30.000.
De doelstelling van het project is tweeledig. Het
project maakt kinderen en bewoners bewust van
het effect van een schonere wijk. Tegelijkertijd
krijgen deze kinderen zakgeld en leren ze zo met
geld omgaan. In buurten waar het project draait
is het voor kinderen niet vanzelfsprekend dat ze
zakgeld krijgen.
Zowel de kinderen uit de wijk als de
buurtbewoners ervaren het project als een
succes. In het leefbaarheidplatform VOP hebben
eigenaren van koopwoningen aangegeven dat
ze het project ook graag in hun buurt willen
hebben. Bewoners geven aan dat de kinderen
elke week vuilniszakken vol troep van straat
halen. Waterweg Wonen streeft ernaar om
het zakgeldproject te laten ‘adopteren’ door
bewoners.
In oktober is het zakgeldproject genomineerd
voor de Meer dan Handen Award en heeft in de
categorie Innovatie de award gewonnen.

47.300
300

Activiteiten Onff
Elke week zijn er verschillende activiteiten voor
kinderen uit de Babberspolder in Onff. Zo wordt
er gezongen in het project ‘Sing like a star’ en is
er een kinderkunstatelier. Elke woensdagmiddag
is er inloop en kunnen onder andere spelletjes
worden gedaan. Het openen en afsluiten van
Onff wordt gedurende het hele jaar verzorgd
door twee vrijwilligers. Zij zorgen ook voor koffie
en thee. Eens per jaar worden zij beloond met
een mooi kerstpakket.
Waterweg Wonen is eigenaar van het pand
en verzorgt er diverse activiteiten. Voor niet
commerciële activiteiten kunnen bewoners
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Kansen bieden aan kwetsbare groepen
Totaal

€ 47.000

1. Ipse Westwijk

14.600

2. Ipse Babberspolder

13.700

Ipse is specialist in (levenslange) zorg en
begeleiding. Zij bieden zorg en diensten aan
2.600 kinderen, jongeren, volwassenen en
ouderen met een verstandelijke of meervoudige
beperking. Ipse wil deze mensen helpen een
zo goed mogelijke plaats in de samenleving
te verwerven. In zowel de Westwijk als in de
Babberspolder zijn cliënten van Ipse in de weer
om de wijk ‘schoon, heel en veilig’ te houden,
tot grote tevredenheid van de bewoners van de
wijken. De gemeente gaf ook een bijdrage van
€ 11.600.

Sponsoring MR
Met bijdragen tot € 1.000 heeft Waterweg
Wonen in 2011 zo’n twintig aanvragen
gehonoreerd van clubs, organisaties en
verenigingen. Voorwaarde was altijd dat het een
activiteit betreft op het gebied van sport, cultuur
of kunst en dat deze bijdraagt aan de sociale
cohesie in Vlaardingen en aan Vlaardingen als
aantrekkelijke stad om te wonen. De totale
bijdrage bedroeg € 12.300.
Wij steunden hiermee de Politie Rotterdam
Rijnmond (Avondvierdaagse), de Rotaryclub
Vlaardingen 80 (donatie kerstpakketten),
Delta Hotel (kunstschaatsbaan/ Hospice
NWN), Tornante Trainingen (theatervoorstelling
De Sint, voor inburgeraars), Athleticus
(Vlaardings Zaalvoetbaltoernooi), Vereniging
Historische Markt Vlaardingen (Kerstmarkt),
St. Jeugdstad Vlaardingen (Jeugdstad 2011),
CJV Vlaardingen (intocht van Sinterklaas), St.
Mantelzorg NWN (Verwendag mantelzorgers),
Platform Ander Vlaardingen (Internationale
Vrouwendag), Honk- en softbalvereniging
Vlaardingen Holy (reclamedoeksponsoring),
Muziekcentrum Opmaat (voorstelling Peter Pan),
Toneelgroep de Fakkel (Vlaardings Eenakter
Festival), Rookgroep (sport- en speldag Prins
Willem-Alexander school), Vrienden van het
Visserijmuseum (binnenhalen Balder), Stichting
Metamorphose (Kunstproject SMAZT.NL), OBS
De Klimop (Zomermarkt), Zanggroep Ratatouille
(theaterconcert Goud en Nieuw) en Vele
Vlaardingers Eén Huis (zorgmarkt 2011).

Investeren in kunst en cultuur MR
Investeren in kunst
en cultuur

Werkelijk

Totaal

€ 16.000

1. Hier uw bericht

8.000

Kunstbeleid
Het management is ter bespiegeling een notitie
aangeboden met een actualisering van het
kunstbeleid. In de notitie hebben we afstemming
gezocht met de nieuwe gemeentelijke
cultuurnota die in ontwikkeling is en in 2012

42

jaarverslag 2011 waterweg wonen

wordt aangeleverd. In deze nota wordt onder
andere vastgelegd hoe kunst en cultuur kunnen
bijdragen aan een plezierige woonomgeving en
daarmee aan de uitvoering van het APW.
Kunst Hoofdstedenbuurt
Waterweg Wonen was in de Hoofdstedenbuurt
een vijfjarig kunstplan overeengekomen met
het Kunstgebouw. Na een grondige evaluatie
is geconcludeerd dat de uitgevoerde projecten
niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd.
Daarop is besloten om het resterende budget
beschikbaar te stellen voor een (blijvend)
kunstwerk in de buurt, na oplevering van de
renovatie. Bewoners worden nauw betrokken bij
de keuze van de kunstenaars. De oplevering van
het kunstwerk verwachten wij in 2013.
Kunst Indische Buurt – Hier uw bericht
Het project ‘Hier uw bericht’ werd in 2011
geëvalueerd. We zijn tot de conclusie gekomen
dat dit project goed past bij de bewoners van
de Indische Buurt. In 2012 komen er nieuwe
banken bij.
Kunst Westwijk
In november werd het vijfde kunstwerk in
de BuitenBeeld Beeldentuin geplaatst. Het
kunstwerk heeft de titel ‘De Offerboom’ en is
gemaakt door de Arnhemse kunstenaar Alphons
ter Avest.
Het project BuitenBeeld Beeldentuin werd in
november met de gemeente en betrokken
kunstenaars geëvalueerd. Het project wordt
in 2012 afgerond. Waterweg Wonen heeft
afgezien van verdere financiële bijdragen nu er
een kunstvisie voor de wijk ligt.
Via20
Het in 2009 door de kunstenaars
gepresenteerde ontwerp-kunstwerk Via20
bestaat uit een aantal medaillons met portretten
van passanten, in ovale lichtbakken geplaatst.
Deze zorgen voor verlichting tijdens avond en
nacht. Waterweg Wonen heeft al sinds 2006
jaarlijks een financiële bijdrage geleverd. Als de
Stadsregio in 2012 een financiële bijdrage levert,
kan het kunstwerk worden gerealiseerd.

c) Dienstverlening
bij renovatie, sloop
en wijkbeheer MR
In veel straten, buurten en wijken renoveren,
slopen en bouwen wij. Deze grote en intensieve
herstructureringsopgave legt veel druk op onze
bewoners.
Achter de voordeur
Tijdens renovatie en groot onderhoudsprojecten
komen wij regelmatig bewoners tegen die
op meerdere fronten hulpbehoevend zijn.
Daarom hebben wij het zorgarrangement
ontwikkeld. Het huidige zorgarrangement
biedt extra ondersteuning aan senioren en
kwetsbare huurders van wie de woning wordt
gerenoveerd. Diensten die aangeboden worden

zijn bijvoorbeeld in- en uitpakken, ondersteunen
bij de schoonmaak, invullen van formulieren,
assisteren bij heen- en terugverhuizen en
hulp- of zorgvragen. Ook in 2011 zijn bij
renovatie weer zorgarrangementen aan
kwetsbare huurders aangeboden door onze
samenwerkingspartners Seniorenwelzijn,
Careyn en Zorgcombinatie Nieuwe Maas. Meer
bewoners maakten daar gebruik van dan in
het jaar daarvoor. Zo zijn in de Lissabonweg
hoog 10 van de 130 huishouden begeleid. Ook
stromen bewoners door naar andere vormen
van zorgverlening. Bij meervoudige hulpvragen
worden andere instanties betrokken.
Zorgarrangementen
Met Zorgcombinatie Nieuwe Maas en
Argos Zorggroep is overleg gevoerd over
nieuwe zorgarrangementen voor senioren.
De samenwerking heeft nog niet geleid tot
concrete zorgarrangementen. In 2012 komt
dit onderwerp terug. Door wijzigingen in het
financieringsstelsel maken senioren die in het
verleden nog in aanmerking kwamen voor
een plaats in het verzorgingshuis (zorgzwaarte
pakket 1, 2 en waarschijnlijk 3) geen onderdeel
meer uit van intramurale zorg. Een aantal
verzorgingshuisplaatsen wordt de komende
jaren omgezet naar verpleeghuiszorg. Meer
mensen met een hoge leeftijd en grotere
zorgbehoefte blijven in de eigen woning
wonen. Door de vergrijzing neemt het aandeel
hoogbejaarden en alleenstaanden toe waardoor
de vraag naar instellingplaatsen ook groeit.
De zorginstellingen geven aan dat het aantal
mensen op de wachtlijst toeneemt. Zij kunnen
daardoor niet altijd adequaat inspelen op
hulp- en zorgvragen. Met het bieden van
zorgarrangementen spelen we in op deze
ontwikkelingen.
Nieuw Sociaal Convenant
De renovatie of sloop van een woning is voor de
bewoners ervan een ingrijpende gebeurtenis.
In het Sociaal Convenant zijn de wederzijdse
rechten en plichten vastgelegd. Waterweg
Wonen en de Huurdersraad hebben gewerkt
aan een geheel nieuwe opzet en invulling van het
Sociaal Convenant. Onderdelen zijn het streven
naar een kortere herhuisvestingstermijn, een
nieuwe opzet van de financiële vergoedingen,
en een meer eenduidige handelwijze voor
de inzet van logeerwoningen, vergoedingen,
zorgarrangementen en extra diensten.

d) Dienstverlening voor
klanten met woonproblemen
Onze laatste vorm van dienstverlening is
gericht op klanten die diverse problemen
hebben. Problemen die kunnen leiden tot
bijvoorbeeld slecht betalingsgedrag, overlast
of vereenzaming. Wij zien het als onze taak om
deze klanten te helpen. Om die reden gaan wij
de samenwerking intensiveren met verschillende
zorg- en hulpverlenende organisaties. Op die
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Aangezegde ontruimingen

2011

% in 2011

2010

% in 2010

2009

% in 2009

Ontruimd

79

43%

75

49%

55

40%

Betalingsregeling

16

9%

10

6%

16

11%

Alles betaald

44

24%

40

26%

28

20%

Laatste Kans Project

29

16%

17

11%

35

25%

Overig

14

8%

12

8%

5

4%

182

100%

154

100%

manier kunnen wij wonen en begeleiden beter
op elkaar afstemmen.
Slecht betalingsgedrag
De totale huurachterstand van de groep zittende
bewoners bedroeg aan het eind van het jaar
1,04% van de nettohuuropbrengst (€ 628.000).
In 2010 was dit 1,00% (€ 646.000).

Waterweg Wonen heeft in 2011
182 ontruimingen aangezegd tegenover 154 in
het jaar ervoor. Het aantal ontruimingen is licht
gestegen. 72 huishoudens werden ontruimd op
grond van huurachterstand en 7 op grond van
andere oorzaken. 19 ontruimingen betroffen
tijdelijke verhuurde woningen, tegenover
15 in 2010. Meer dan 50% van de ontruimingen
vindt plaats bij huurders die een woonduur
hebben van korter dan twee jaar. Van de
77 woningen die ontruimd werden, waren
57 niet in bewoonde staat op het moment dat
de deurwaarder tot ontruiming overging.
De overige 2 ontruimingen betroffen garages.
Lokaal laatste-kans-beleid MR
Met de gemeente en corporaties is het LKP
traject tegen het licht gehouden. Dit heeft er
toe geleid dat de gemeente de regie naar zich
toe heeft getrokken. Vanaf 1 januari 2012 trekt
de gemeente de uitvoering van een traject
ontruimingspreventie. Beide corporaties in
Vlaardingen dragen bij aan de financiering van
dit traject.
Overlast MR
In 2011 meldden bewoners 307 gevallen van
overlast, vooral geluidsoverlast. Bewoners
van de oudere gehorige woningen maar
ook van de gerenoveerde complexen in de
Hoofdstedenbuurt klagen over geluidsoverlast.
De laatste groep ondervindt het effect van
de instroom van nieuwe bewoners in de wijk,
waaronder meer gezinnen.
Het aantal overlastklachten waar de
overlastconsulent daadwerkelijk in actie moet
komen neemt af. Dit is conform onze ambitie
om overlast terug te dringen. De psychiatrische
problematiek in combinatie met bijvoorbeeld
geluidsoverlast, agressie en stank neemt wel
toe. Niet alleen van de overlastveroorzaker,
maar ook steeds vaker van de overlastmelder.
Met name borderline en schizofrenie komen in
dit verband naar voren. De ‘Zichtbare Schakel’,
de nieuwe wijkverpleging, is zeer adequaat met
deze problematiek aan de slag gegaan.

139

100%

Klachten verdeeld naar type

2011

2010

Geluidsoverlast

143

217

Stank/rommel/vernieling

87

79

Agressie/bedreiging

22

30

Psychiatrie

13

12

Onrechtmatige bewoning

3

4

Hanggroepen

3

4

Verslavingsproblematiek/drugs

3

12

1)

Overig

33

50

Totaal

307

408

1) Onderverdeling geluidsoverlast: 57x muziek,11x blaffen, 24x relationele sfeer/ruzie/schreeuwen/gillen,
6x televisie, 41x rennen/bonken/stampen, 4x klussen.

L(okaal) Z(org) N(etwerk)
Het Lokaal Zorgnetwerk heeft de laatste
werkzaamheden in de oude setting verricht.
De GGD nam afscheid als trekker van de
LZN-organisatie. Inmiddels heeft de gemeente
Vlaardingen deze rol overgenomen.
Hennepkwekerijen
In 2011 hebben onze medewerkers
12 hennepkwekerijen ontdekt/aangetroffen.
We hebben één koopwoning niet aangeboden
in verband met het hennepverleden van de
aspirant koper.

Thuis in uw wijk
Babberspolder-Oost
De gemeente heeft van het Rijk € 1 mln.
ontvangen vanuit het 40+wijken-budget.
Vlaardingen vroeg ook een bijdrage voor het
project Thuis in uw wijk in de Babberspolder.
Op 1 juli 2011 ging het project van start met
een subsidie van € 50.000 voor een periode
van drie jaar. In de Babberspolder-Oost
doen 904 woningen mee: complex 2103
met 210 portiekwoningen in de Van Limburg
Stirumstraat en omstreken, complex 2119 met
124 eengezinswoningen en complex 2120 met
570 portiekwoningen (samen de Muwi 1).
2011

2010

Huurcontract
ontbonden

6

6

Huurcontract door
klant opgezegd

0

10

Aan de rechter
voorgelegd

0

1

Nog in onderzoek

6

0

Totaal

12

17

Wij verwachten dat nieuwe huurders zo een
goede woonstart maken, dat op jaarbasis
280 bewoners elkaar leren kennen, dat de
bewoners zich veiliger voelen, dat zij de
wijkmeester kennen en dat problemen eerder
worden gesignaleerd. De Thuis in uw wijk-regels
gelden voor iedereen in de wijk.
Westwijk
Vanaf 1 juli heet het project Thuis in de
Westwijk: Thuis in uw wijk. In 2011 vervolgden
we de pilot met nieuwe woonconsulenten. Zij
maakten kennis met de vertegenwoordigers
uit het netwerk om de lijnen zo kort mogelijk te
houden. Hierdoor kon de snelle opvolging bij
doorverwijzing gegarandeerd blijven.
Uitrollen Thuis in uw wijk
Waterweg Wonen heeft een inschatting gemaakt
van de inzet en het aantal dossiers bij het
uitrollen van Thuis in uw wijk over alle kwetsbare
complexen in Vlaardingen. De gemeente kon zo
het project begroten en nam een reservering op
onder de maatschappelijke investeringen van het
APW. Begin 2012 valt het definitieve besluit.

25%

minder klachten
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MR

Er zijn nog meer taakvelden die
ervoor zorgen dat onze klanten
plezierig wonen. Denk aan: openbaar
groen, winkelvoorzieningen,
welzijnsaanbod, onderwijsvoorzieningen,
werkgelegenheidsvoorzieningen en
integratie-inspanningen. Daarvoor vinden
wij andere partijen eerstverantwoordelijk.
Wij spelen daarbij nog steeds wel een
belangrijke rol.

Openbaar groen/grijs MR
Waterweg Wonen bezit 32 hectare openbaar
groen. Onder openbaar groen vallen bij ons
plantsoenen, openbare groenstroken, sloten en
48 speelplaatsen. Jaarlijks besteden wij rond de
€ 490.000 aan het onderhoud van dit groen.
Schoon, heel en veilig
Zoals elk jaar zijn ook in 2011 schouwen
uitgevoerd met de bewonerscommissies. Bij de
buurtschouw schuiven de gemeente en politie
meestal aan. Bij de complexschouw zijn het de
medewerkers van Waterweg Wonen die met de
commissie het complex en de directe omgeving
beoordelen.
In verband met de renovaties is in 2011 niet
geschouwd in Holy-Noord.
In de Fazant- en Aalscholverlaan werden
vooral zaken besproken als het plaatsen van
poeppalen en het kappen van bomen. De
bewonerscommissie vindt dat het kappen (te)
lang duurt, maar voor elke boom moet apart een
kapvergunning aangevraagd worden.
In de Babberspolder kwam als belangrijkste punt
naar voren dat voortuinen niet onderhouden
worden en het parkeren van aanhangers en
auto’s in de tuinen. Ook stoorden bewoners zich
aan de heggen die helemaal over de stoep of
steeg heen groeiden. Waterweg Wonen heeft de
bewoners van de tuinen aangeschreven en de
wijkmeester heeft naderhand gecontroleerd.
In de Indische Buurt stonden nog actiepunten
uit 2010 open. Dit ging voornamelijk over het
verzakken van straten. De gemeente geeft geen
planning af voor herstelwerkzaamheden. Slechts
herstelwerkzaamheden aan het straatwerk van
minder dan 1 m2 zijn uitgevoerd. Waterweg
Wonen ging aan de slag met de inboet van
plantvakken en het aanschrijven van bewoners
op het onderhoud van tuinen en scheve
schuttingen.
Evaluaties schoonmaak
Elk kwartaal vinden evaluatiegesprekken plaats
met de schoonmaakbedrijven. De kwaliteit
van de schoonmaak wordt besproken. We
betrekken daarbij de individuele klachten
van bewoners, de door de wijkmeesters en
complexbeheerders ingevulde schoonmaakcontroleformulieren en de input van
bewonerscommissies.
Wij constateerden dat de kwaliteit van werken
van de verschillende schoonmaakbedrijven
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sterk varieert. Waar de een naar volle
tevredenheid werkt, functioneert een ander
onvoldoende. Waterweg Wonen gaat stappen
ondernemen om de kwaliteit van de totale
schoonmaakactiviteiten omhoog te brengen.
Anticiperen op de gevolgen van
de vergrijzing MR
De leeftijd van onze bewoners wordt steeds
hoger. De oudere bewoners verkeren soms
in een sociaal isolement. De huismeesters en
complexbeheerders gebruiken hun contacten
om adequate begeleiding door zorginstellingen
te regelen.
Wij ondersteunen in verschillende wijken
koffiecorners. In de Hoofdstedenbuurt is
een koffiecorner in de voetbalkantine van de
Voetbalvereniging Zwaluwen, gerund door
vrijwilligers. In de Zwaluwenlaan gebeurt dit
in samenwerking met Seniorenwelzijn. In de
Westwijk zijn koffiemiddagen in de Hoogkamer.
Bijdragen aan integratie in de buurt MR
Wij vinden het belangrijk dat mensen prettig
samenwonen, jong en oud, blank en gekleurd.
Wij bevorderen dat huurders en omwonenden
elkaar kennen en zich verantwoordelijk (gaan)
voelen voor hun woonomgeving. We willen dat
bewonersparticipatie plaatsvindt met een goede
afspiegeling van ons klantenbestand. Daarom
is in het voorjaar 2011 het bureau ‘Mijn wijk in
Balans’ ingeschakeld om in het Muwi I gebied
te werven voor een bewonerscommissie of
Gevolgen vergrijzing
Totaal
1. Diverse koffiecorners door
de wijken

€ 5.800
1.200

actieve bewonersgroep. Door de persoonlijke
benadering hadden 57 bewoners zich
aangemeld met belangstelling om actief te
zijn voor de wijk. Uit de huisbezoeken bleek
tevens dat het merendeel van de bewoners met
plezier in de Muwi I woont. Ze zijn onbekend
met alle voorzieningen en hebben behoefte aan
ontmoetingen met buurtbewoners. Ze vinden
het moeilijk om zelf contact te leggen. Vaak
heeft dit te maken met een taalbarrière. Deze
bevindingen sluiten aan bij het project ‘Thuis in
uw wijk’ waar nieuwe bewoners voorgesteld
worden aan de medebewoners in het portiek.
Met alle bewoners die zich hebben aangemeld
hebben wij een individueel gesprek gevoerd.
Hierbij werd duidelijk in hoeverre zij zich
willen inzetten in de wijk. Daarna is nog
een informatieve dag voor de bewoners
georganiseerd. In Muwi I is inmiddels een
bewonerscommissie opgericht.

Ontwikkelingen in
de samenleving MR
Wij willen het succes van onze maatschappelijke
inspanningen beoordelen. Naast het inzichtelijk
maken van onze maatschappelijke prestaties
(=output) is het daarvoor van belang om de

ontwikkelingen in de samenleving (=outcome)
waar te nemen. Om dit te kunnen doen,
steunden wij in belangrijke mate op de
tweejaarlijkse Lemonmeting.
Sociale index
2011 was geen Lemon-jaar voor Vlaardingen.
De Lemonmeting vond voor het laatst in 2010
plaats. De gemeente Vlaardingen heeft een
efficiencyslag gemaakt op het gebied van
bewonersenquêtes en koos voor de Sociale
index. Dat is een rapportagevorm op wijkniveau
voor meetgegevens over leefomgeving, sociale
stijging, participatie en sociale cohesie. Het
doel is beleidsmakers en ondersteunende
organisaties een ‘eenvoudige’ route te bieden
naar verdieping. De getoonde verschillen
tussen wijken worden eerst verdiept door
middel van uitsplitsingen op wijkniveau en korte
toelichtingen. Alle items uit Lemon komen terug
in de Sociale index. Waterweg Wonen maakt
voortaan ook gebruik van de Sociale index.
Mediad
Om de effecten van het project Thuis in de
(West)wijk te meten laten we vier jaar lang
onderzoekbureau Mediad een telefonische
enquête uitvoeren onder de bewoners van de
geselecteerde complexen in de Westwijk:
Het algemene beeld is dat er ten opzichte van
2010 weinig veranderingen zijn. Sommige
trends zijn positief, andere negatief.
Op complexniveau nemen we wel
verschuivingen waar.
De Mediad is een belevingsonderzoek:
de bewoners geven aan hoe ze een en ander
ervaren. Eerder onderzoek met de effectenkaart
gaf wel ‘harde’ verbeteringen op het gebied
van huurachterstanden, ontruimingen,
overlastmeldingen etc.
Integratie en participatie
Totaal
1. Bewonerscommissie Muwi I

€ 31.200
21.400

Elsevier
Het tijdschrift Elsevier hanteerde een nieuwe
opzet voor het onderzoek naar ‘De beste
gemeenten’ van 2011. Voor het eerst zijn
dit jaar ook de subjectieve oordelen van de
inwoners zelf meegenomen in de beoordeling.
Daardoor zijn de uitkomsten van 2011 niet
te vergelijken met de uitkomsten van 2010
en eerder. Vlaardingen nam in 2011 de 208e
plaats in op de ranglijst van 418 gemeenten van
Nederland. Maassluis bezet de 341ste plaats
en Schiedam werd nummer 275.
Het gemiddelde inkomen van de Vlaardingers
scoort een 340ste plaats. Vlaardingen heeft
volgens de Elsevier als sterke punten: goede
basisvoorzieningen (voor kinderen en jongeren,
zorgpakket en winkels), goede mogelijkheden
om uit te gaan, voor recreatie, sport en fitness
en cultuur, goed openbaar vervoer en gunstige
gemeentelijke tarieven. Vlaardingen scoort
minder op: aantrekkelijke buurten, natuur/ rust/
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ruimte, overlast, misdaad, samenstelling van de
bevolking en saamhorigheid.
Waterweg Wonen in de media
In 2011 is Waterweg Wonen 97 keer positief of
negatief in het nieuws geweest in de lokale en
regionale media. In 2011 zijn we gestart met
een proactief persbeleid. In 2010 hebben we
29 keer de pers gehaald in 2011 dus 97 keer.
88 artikelen hadden een positieve en 9 artikelen
hadden een negatieve boodschap.
De positieve berichtgeving ging onder andere
over:
• realisatie van Werffhoven;
• start verkoop Vlaardings Geluk;
• Glazen Huis oeuvreprijs;
• realisatie van het hospice;
• uitreiking van het kerstkaartenbudget.

91% positieve
persberichten

De negatieve berichtgeving met name over:
sloop van de Patrimoniumbuurt.

Resultaten Mediad Thuis in de Westwijk

2011

2010

2009

2008

Respons

90%

88%

81%

86%

6,9

6,7

6,9

6,7

Buurt gaat achteruit

36%

39%

33%

46%

Buurt gaat vooruit

26%

23%

27%

16%

Voelt zich nooit onveilig

80%

79%

77%

70%

Kennis aanraden in de Westwijk te wonen

71%

66%

70%

65%

Geen verhuisplannen binnen 5 jaar

54%

52%

62%

57%

Wijkmeester bekend

48%

47%

38%

-

Sociale cohesiescore

5,8*

5,7

5,7

5,6

Wekelijks contact met buren

66%

73%

76%

84%

Goede omgang jongeren en volwassenen

55%

59%

58%

53%

Geen goede omgang Ned./allochtonen

20%

19%

18%

16%

Algemeen oordeel buurt

* vergelijk: Hoogvliet totaal gemiddelde sociale cohesie 6.

toekomstgericht!

Doelstellingen bedrijfsplan
2012 - 2015
‘Wij staan voor goed beheer’

• Wij willen schone, hele en veilige
woningen en wooncomplexen realiseren
door te investeren in (onderhoud
van) onze woningen en in de sociale
samenhang tussen bewoners. Dit moet
leiden tot tevredenheid en geluk bij onze
bewoners. Hierdoor wordt Vlaardingen
een (nog) fijnere stad om te wonen.
• Wij willen in overleg met de gemeente en
andere partners de Sociale index verder
vormgeven, de databases helpen vullen
met gegevens en samen de gewenste
scores op de Sociale index bepalen.
• Wij willen schone, hele en veilige buurten
realiseren door samen met de gemeente,
zorg- en welzijnsinstellingen, scholen en
allerlei andere maatschappelijke partners
in samenhang te investeren in de buurten.
• We willen investeren in een schone,
hele en veilige openbare buitenruimten,
aantrekkelijke groenvoorzieningen
en dergelijke, maar ook in de
sociale samenhang. Onze rol is hier
overigens aanvullend op partijen
die eerstverantwoordelijk zijn voor
onder andere openbare buitenruimte,
aantrekkelijke groenvoorzieningen en
sociale samenhang.
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113%

toename

arbeidsmigranten
permanent aanwezig in

2025
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Ambitie 4 Investeren in een klantgerichte organisatie
en in menselijk kapitaal
Wij willen een klantgerichte en professionele organisatie zijn. Met heldere procedures. Daarvoor moeten wij meer klantkennis
opdoen. Tevens is het van belang te investeren in menselijk kapitaal. Wij hebben doelstellingen geformuleerd voor de klantgerichte
organisatie en het menselijk kapitaal:
• het vergroten van het inzicht in de waardering van onze klanten voor onze producten en diensten.
• het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening door het optimaliseren van de klantgerichtheid van onze medewerkers,
van de communicatie en van procedures.
• het beschikken over voldoende professionele en gemotiveerde medewerkers.

Doelstelling: Het vergroten van het inzicht in de waardering van onze klanten voor onze producten en diensten.
Activiteit

Score

Realisatie

Daling van het aantal binnengekomen klachten t.o.v. 2010

-

Stijging van het aantal binnengekomen klachten met 69.

Tijdig afhandelen van binnengekomen klachten. Minimaal 90%
binnen de termijn.

+

95% van de klachten is tijdig afgewikkeld.

Het percentage klanten dat tevreden is over onze producten en
diensten is minimaal 85%, scores ≥ 7

+

Betrekken van de woning
Verlaten van de woning
Reparatieverzoeken
Planmatig onderhoud

Behoud van het KWH-Huurlabel, scores ≥ 7

+

Corporatie bezoeken
Woning zoeken
Woning betrekken
Huur betalen
Reparatie uitvoeren

7,8
7,6
7,7
7,9
7,6

Wenenweg
Heerde/Lemsterlandhoeve

7,3
6,6

Klanten zijn tevreden over een renovatietraject, scores ≥ 7

+/-

89%
87%
90%
7,0

Doelstelling: Het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening door het optimaliseren van de klantgerichtheid van onze
medewerkers, van de communicatie en procedures.
Activiteit
Wij willen onze afspraken nakomen.

Score
+/-

Realisatie
Het klachtensysteem en interne enquêtes/ KWHHuurlabelmeting geven een verbetering aan. Wij zijn er echter
nog niet.

Invoeren van ‘Mijn.waterwegwonen.nl’.
Beoordeling algemene website: top 10

+

‘Mijn.waterwegwonen.nl’ is in 2010 live gegaan.
Oordeel website: no. 1

Wij moeten telefonisch en fysiek goed bereikbaar zijn.

+

De bereikbaarheid voldoet aan gestelde normen.

+

Telefonische wachttijd: 24 seconden
Wachttijd telefoon binnen 30 seconden: 82%

+

Wachttijd balie binnen 5 minuten: 88%
Wachttijd balie binnen 10 minuten: 97%

Woonpunt:
Telefonische wachttijd ≤ 30 seconden
Telefoon opgenomen binnen 30 seconden ≥ 75%
Balie:
Klanten binnen 5 minuten te woord gestaan ≥ 80%
Klanten in 10 minuten te woord gestaan ≥ 90%

Doelstelling: Beschikken over voldoende professionele en gemotiveerde medewerkers.
Activiteit
Zorgen voor professioneel en goed werkgeverschap
-implementeren verbetervoorstellen Goed Werkgeverschap
Evaluatie van het Loopbaancentrum
- aantal deelnemende medewerkers LBC ≥ 15
Positieve personeelswaardering blijkt (indirect) uit de eigen statistieken.
- ziekteverzuimpercentage ≤ 5,5%
- verzuimfrequentie ≤ 1,40
- aantal openstaande vacatures ≤ 5
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Score
+
+/+

Realisatie
Samenstellen van een vernieuwde interne communicatiemix
Interactief maken van intranet
10 medewerkers in Loopbaancentrum, 26 klussen uitgevoerd
0 (externe) vaste vacatures ingevuld
Het verloop van de medewerkers blijft ruim binnen de gestelde
norm
- ziekteverzuimpercentage: 5,2%
- verzuimfrequentie neemt af van 1,65 (2009) en 1,50 (2010) 		
naar 1,43 in 2011.
- aantal vacatures nooit hoger dan 3.
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Klantwaardering
Wij krijgen een goed beeld van hoe onze
huurder ons ziet en waardeert met behulp
van groene en gele kaarten, klachten bij de
klachtencoördinator en de Geschillencommissie,
de huurbezwaarschriften, de uitkomsten uit
tevredenheidenquêtes en het KWH-Huurlabel.

26 geschillen zijn ingediend bij de Geschillencommissie
1 geschil uit 2010 ter behandeling in 2011
Totaal 27 geschillen
3 geschillen lopen door in 2012

Groene en gele kaarten
Om inzicht te krijgen in de waardering van
onze klanten voor onze producten en diensten
maken wij gebruik van gele en 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 een gele kaart. Vanzelfsprekend mogen ook
klachten op andere manieren bij ons ingediend
worden, bijvoorbeeld per brief of e-mail. Voor
complimenten zijn er de groene kaarten. De
klachten worden centraal behandeld door de
klachtencoördinator en geadministreerd in
ons klachtenregister. Van elke klacht leren wij
en in enkele gevallen leidt een klacht tot een
aanpassing van ons beleid, proces of werkwijze.
Van de 552 binnengekomen klachten zijn er
482 gegrond bevonden. In 2010 waren dit
335 klachten van de 416. Een groot deel van
de ongegronde klachten had meer het karakter
van een verzoek tot schadevergoeding, dan wel
verzoek tot verhuiskostenvergoeding of aanvraag
terugkeergarantie. Ook ontvingen wij klachten
over zaken waar wij niet verantwoordelijk voor
zijn, maar bijvoorbeeld de gemeente.
In 2011 is 95% van de klachten binnen de
daarvoor gestelde termijn van twee weken
afgewikkeld tegenover 90% in het voorgaande
jaar. Deze 95% is boven de door ons gestelde
norm van 85%. Steekproefsgewijs bellen wij de
klanten om hen te vragen of ze tevreden zijn over
de geboden oplossing. Dit is in 2011 op grotere
schaal gedaan.

Niet in behandeling genomen (8):
• Huurder terugverwezen naar
de organisatie (5)
• Huurder doorverwezen naar
de Huurcommissie of andere
instantie (3)

In behandeling genomen (16):

Ongegrond verklaard (14)

Gegrond verklaard (2)

Advies overgenomen door
directeur-bestuurder (14)

Advies overgenomen door
directeur-bestuurder (2)

Huurbezwaarschriften

Geschillencommissie

In 2011 zijn 16 zaken bij de Huurcommissie
aangedragen (2010: 10). Over vier daarvan
verwachten wij de uitspraak in 2012. In drie
gevallen deed de Huurcommissie geen uitspraak
omdat de huurders de leges niet op tijd
voldeden. Eén zaak werd ingetrokken omdat
Waterweg Wonen akkoord ging met een verzoek
van de huurder het voorschot stookkosten
met € 10 te verlagen. In de overige acht zaken is
Waterweg Wonen in het gelijk gesteld.
Vier keer was de huurder het niet eens met de
huurverhoging per 1 juli 2011. 11 keer betrof het
geschil de stook- en/of servicekosten en één
keer een onderhoudsgebrek. Twee geschillen
handelden om energiemeters die bleven lopen
als de radiatoren waren uitgezet. De eerste
huurder zag het als een onderhoudsgebrek en
claimde een huurverlaging. De tweede huurder
vroeg om een vermindering van de afrekening
stookkosten om die reden.

Conform het reglement Geschillencommissie
beschikt Waterweg Wonen over een
onafhankelijke Geschillencommissie die
samengesteld is uit drie leden. Eén lid
vertegenwoordigt de huurders, één lid Waterweg
Wonen en de voorzitter is onafhankelijk. Alle
drie de leden hebben ook een waarnemer.
In 2011 is gestart met het vergaderen in het
bijzijn van de plaatsvervangend voorzitter en
het plaatsvervangend lid namens de huurders.
Eén keer per jaar voert de Geschillencommissie
overleg met de directeur-bestuurder.

In 2010 waren veertien geschillen voorgelegd
aan de Geschillencommissie. Op het eerste
gezicht lijkt er sprake van een sterke toename
van het aantal geschillen. Als dit wordt
vergeleken met het aantal geschillen in 2009 (25)
is er geen sprake van een trend.

In 2010 waren veertien geschillen voorgelegd
aan de Geschillencommissie. Op het eerste
gezicht lijkt er sprake van een sterke toename
van het aantal geschillen. Als dit wordt
vergeleken met het aantal geschillen in 2009 (25)
is er geen sprake van een trend.
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Tevredenheidenquêtes
Betrekken van de woning (tevreden tot zeer tevreden)

2011

2010

Aantal enquêtes

156

156

Dienstverlening

88%

90%

Ontvangen informatie

98%

92%

Klantvriendelijkheid van de bij oplevering betrokken medewerker

94%

94%

De staat van de woning bij het betrekken

75%

72%

Totaal

89%

87%

95% van de
klachten
tijdig afgehandeld

Bron: interne telefonische enquête

Het resultaat van deze enquête ligt met 89%
2% boven de score van 2010 en 4% boven
de norm van 85%. Het onderdeel ‘staat van
de woning’ is met 75% iets verbeterd ten
opzichte van vorig jaar en valt 3% hoger uit.
Helaas ligt dit nog wel ver onder de gestelde
norm. Het voornemen om reparaties sneller
uit te voeren is gerealiseerd. Hierover worden

weinig tot geen opmerkingen meer gemaakt.
Het schoon opleveren van de woningen blijft
een aandachtspunt. Op dit punt is nog te
weinig vooruitgang geboekt. Ook worden veel
opmerkingen gemaakt over de slechte staat van
muren, deuren en vloeren. De huurders hebben
veel werk aan het schilderen en opvullen van
gaten.

Verlaten van de woning (tevreden tot zeer tevreden)

2011

2010

Aantal enquêtes

156

155

Prettig in de woning gewoond

72%

69%

Dienstverlening

90%

87%

Ontvangen informatie

96%

92%

Klantvriendelijkheid van de medewerkers die de controle uitvoerden

90%

90%

Totaal

87%

85%

Bron: interne telefonische enquête

Het resultaat van deze enquête ligt met 87%
eveneens 2% boven de score van 2010 en
boven de norm van 85%. Het onderdeel ‘prettig
in de woning gewoond’ valt hier ook 3% hoger
uit dan vorig jaar, maar ligt nog ver onder de
norm met 72%. Helaas wordt ‘teveel overlast’
het meest genoemd als belangrijkste reden
van vertrek. Dit ondanks het feit dat het aantal

gemelde overlastklachten in 2011 daalde.
Opvallend is tevens dat het grootste deel van
onze huurders hier aangeeft dat zij in het begin
prettig hebben gewoond en het woonplezier de
laatste jaren is verminderd. In de meeste gevallen
is dit te wijten aan achteruitgang van de buurt,
meestal door wijzigingen in de samenstelling van
de bewoners.

Als belangrijkste reden van vertrek wordt door de huurder genoemd:
Reden vertrek

2011

2010

Overlast

20%

12%

Ander soort huurwoning (beneden/goedkoper/kleiner/groter/beter)

18%

26%

Wijziging gezinssamenstelling
(trouwen/samenwonen/scheiden/geboorte)

17%

10%

Woning met meer/betere voorzieningen6

16%

12%

Koopwoning

11%

8%

Sloop

4%

20%

Woning in een andere buurt

4%

5%

Werk/studie

3%

4%

Niet meer zelfstandig kunnen wonen

3%

1%

Aankomende renovatie

1%

0%

Ontevreden over Waterweg Wonen

0%

1%

Anders

3%

1%

Totaal

100%

100%

Bron: interne telefonische enquête
6) 	Als voorzieningen worden genoemd: betere isolatie, centrale verwarming, (g)een tuin en gelijkvloers.
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Circa 21% (2010: 44%) van de respondenten is
opnieuw naar een woning van Waterweg Wonen
verhuisd, 39% (2010: 30%) naar een woning
van een andere corporatie, 30% (2010: 21%)
naar een koopwoning, 6% (2010: 4%) naar
een particuliere verhuurder en tenslotte
3% (2010: 1%) naar een verzorgingshuis/
verpleeghuis.
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Reparatieverzoeken (ontvangst)

2011

84%

2010

Aantal enquêtes

763

390

Klantvriendelijkheid van de medewerker die het reparatieverzoek
aannam

91%

94%

Deskundigheid van de medewerker die het reparatieverzoek
aannam

87%

91%

Bereikbaarheid van de corporatie met betrekking tot het melden
van reparaties

93%

94%

Totaal

90%

93%

van de bewoners
is tevreden over
de servicedienst
medewerkers van
Waterweg Wonen

Bron: interne online/ schriftelijke enquête

Reparatieverzoeken (uitvoering)

Totaal

Eigen servicedienst

Ext. aannemers

(Tevreden tot zeer tevreden)

2011

2010

2011

2011

2011

2011

Aantal enquêtes

763

390

321

278

442

112

Klantvriendelijkheid van de medewerker die de reparatie
heeft uitgevoerd

91%

94%

93%

94%

89%

96%

De wijze waarop de reparatie is uitgevoerd

85%

88%

88%

89%

84%

87%

Afspraak voor het uitvoeren van de reparatie nagekomen

93%

94%

94%

96%

92%

91%

Totaal

90%

92%

91%

93%

88%

91%

Bron: interne online/ schriftelijke enquête

De eigen servicedienst scoort ook in 2011
gemiddeld iets hoger dan de externe
aannemers. Hoewel beide scores een daling
vertonen vergeleken met 2010, liggen deze nog
ruim boven de norm van 85%. Bij de externe
aannemers ligt de ‘wijze waarop de reparatie
is uitgevoerd’ onder de norm met 84%. Reden
hiervoor zijn de vaak wat complexere reparaties
in vergelijking met werkzaamheden die door de
servicedienst worden gedaan.
Planmatig
onderhoudsproject

Overeenkomstig de bij Wonen Plus gemaakte
afspraak is in 2011 gemeten in hoeverre de
klant tevreden is over het onderhoud aan de
woning. Na afloop van het werk wordt aan
bewoners door middel van een schriftelijke
enquête gevraagd een oordeel te geven over
de kwaliteit van het werk, de informatie, de
medewerker en de aannemer. Hieronder worden
de belangrijkste uitkomsten van de verschillende
enquêtes weergegeven. De projecten zijn door

de bewoners beoordeeld en de gemiddelde
score van 7,0 ligt precies op de norm. In de
G. van der Veenstraat, de Insulindesingel en
de Datheenstraat is onder andere geschilderd
en nieuw hang- en sluitwerk aangebracht. In
de Bangkastraat zijn de schuren vervangen en
van de Sprinterplaats zijn de portieken en het
trappenhuis afgewerkt en monteerden wij een
nieuwe spreek- en luisterinstallatie.
Over de kwaliteit van het schilderwerk en

Gemiddelde

Bangkastraat
e.o.

Insulindesingel e.o.

Datheenstraat
e.o.

Sprinterplaats

G. van der
Veenstraat e.o.

Aantal woningen

169

27

205

512

58
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Respons

30%

44%

26%

17%

40%

22%

7,0

6,8

7,3

7,3

6,9

6,8

7,5

7,1 en 7,7

Score Waterweg Wonen
Score aannemer

6,8

% van de respondenten dat aangeeft tevreden tot zeer tevreden te zijn
Kwaliteit van het werk

72%

64%

73%

80%

61%

83%

Informatie

77%

84%

81%

80%

65%

77%

Voorzieningen

88%

88%

Medewerkers

84%

87%

81%

80%

81%

93%

Aannemer

72%

64%

76%

82%

65%

72%

het nieuwe hang- en sluitwerk zijn veel
bewoners tevreden (79%). De bewoners
van de Bangkastraat en Sprinterplaats
waarderen het geleverde werk minder. In de
Bangkastraat is kritiek op de vloer (nat, te laag)
en de luchtvochtigheid van de schuren. In de
Sprinterplaats was slechts 38% tevreden over
de afwerking van het trappenhuis.
De kwaliteit van de informatie wordt over
het algemeen wel gewaardeerd door de
bewoners. Ze zijn van mening dat ze een
goede uitleg hebben gekregen over de uit
te voeren werkzaamheden. Zij zijn minder

te spreken over de duidelijkheid van de te
verwachten overlast. De communicatie hierover
moet en kan beter. Over de vriendelijkheid,
deskundigheid, bereikbaarheid en flexibiliteit
van de betrokken medewerkers van Waterweg
Wonen zijn de bewoners bijzonder tevreden.
Ook over het nakomen van afspraken door
deze medewerkers wordt hoog opgegeven.
Maar liefst 84% van de bewoners geeft aan
over de volle breedte tevreden te zijn over de
medewerkers van Waterweg Wonen.
Ook over de aannemers aan de Insulindesingel
en de Datheenstraat zijn de bewoners bijzonder

tevreden. Daarentegen levert men veel kritiek
op de aannemers van de Bangkastraat en
de Sprinterplaats. Nogal wat bewoners van
de Bangkastraat plaatsen vraagtekens bij de
deskundigheid van de aannemer en ook over
de netheid zijn ze niet echt te spreken. Hetzelfde
geldt voor de Sprinterplaats waar bouwstof,
brokstukken en overig rondslingerend vuil in
het trappenhuis een grote bron van ergernis
vormden. Bijzonder veel opmerkingen betroffen
de schoonmaakwerkzaamheden. We bespreken
de uitkomsten van de enquêtes met alle
aannemers.
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Renovatietraject (tevreden
tot zeer tevreden)

Wenenweg

Heerde/ Lemsterlandhoeve

34 (34%)

19 (70%)

7,3

6,6

Kwaliteit van het werk

81%

71%

Informatie

81%

58%

Medewerkers

65%

61%

Aannemer

60%

59%

Aantal enquêtes
Score werk

Cijfer 7,2
op klachtenafhandeling
volgens KWH-Huurlabel
in 2011

Bron: schriftelijke enquête

In 34 woningen aan de Wenenweg zijn keukens,
douches en toiletten vernieuwd. Daarnaast is
individuele centrale verwarming aangebracht.
12% van de bewoners is zeer tevreden over het
gehele werk, 44% is tevreden en 35% is deels
tevreden/ ontevreden. Slechts 3% is ontevreden
en 6% van de bewoners is zeer ontevreden.
Over de nieuwe keuken en het toilet is 80% van
de bewoners tevreden en over de individuele
centrale verwarming maar liefst 91%.
De deskundigheid van de medewerkers van
Waterweg Wonen en het nakomen van
afspraken scoren slechts 51%. Dit is aanzienlijk
lager dan bij soortgelijke projecten. Ook de
klantvriendelijkheid scoort met 68% lager dan bij
soortgelijke projecten. Opvallend is echter dat
uit de enquêtes niet duidelijk naar voren komt
wat de oorzaak is van de lage cijfers. Bewoners
leveren nagenoeg geen kritiek op bijvoorbeeld
de bewonersbegeleiding.
Over de vaklieden van de aannemer heerst ook
nogal wat onvrede. Over de deskundigheid
is 53% tevreden, over het nakomen van
afspraken 50% en de manier waarop de woning
is achtergelaten door de vaklieden 48%. De
klachten zijn uitgebreid besproken met de
aannemer.
In de Heerde-/Lemsterlandhoeve zijn in
27 woningen keukens, douches, toiletten, cv’s,
het schilderwerken deuren en ramen aangepakt.
21% van de bewoners geeft aan tevreden te
zijn over het uitvoeren van de werkzaamheden
van begin tot en met het eindresultaat,
63% is deels tevreden/ ontevreden, 11% is
ontevreden en 5% is zeer ontevreden. Over de
kwaliteit van het werk van de deuren (84%),
het schilderwerk (79%), het plaatsen van de
cv’s (79%) en het toilet (80%) zijn de bewoners
tevreden. Over de informatievoorziening in het
proces zijn bewoners niet geheel tevreden.
Deze score is slechts 37%. Met name over
de planning en het nakomen van afspraken
heerst nogal wat onvrede. Het werk was
twee maanden vertraagd en de bewoners geven
aan dat ze slecht zijn geïnformeerd over het niet
doorgaan van werkafspraken.

Labelonderdeel

Score 2011

Corporatie bezoeken

7,8

7,9

7,8

7,8

7,8

7,6

Woning betrekken

7,7

7,9

7,9

Huur betalen

7,9

8,0

7,9

Reparatie uitvoeren

7,6

7,8

7,8

Bron: KWH-rapportage 2011

Met een lichte daling van de scores op vier
van de vijf onderdelen ten opzichte van 2009
behoudt Waterweg Wonen het KWH-Huurlabel.
Onze klant geeft hiermee aan nog steeds
tevreden te zijn over de kwaliteit van onze
dienstverlening.
Het onderdeel klachtenafhandeling hebben wij
op vrijwillige basis opnieuw laten meten in 2011.
Net als in 2010 behaalden wij een 7,2 (KWHnorm: 6,5).
Gecombineerd met de scores van de in
2010 gemeten labelonderdelen, komen
wij uit op een gemiddelde van 7,80. Met
deze score staat Waterweg Wonen op de
4e plaats (2010: 2e plaats) in de lijst van
31 woningcorporaties met een woningbezit
boven de 10.000. Waterweg Wonen
nam de 72e plaats in van alle 194 KWHHuurlabelhouders en kwam op de 15e plaats
van de 71 corporaties die in een sterk
verstedelijkt gebied opereren.

Kwaliteit van de
dienstverlening
Onder ‘kwaliteit van de dienstverlening’ verstaan
wij (bedrijfsplan 2008-2011: pagina 56):
• het nakomen van afspraken;
• een goede telefonische en fysieke 		
bereikbaarheid;
• duidelijke voorlichting en communicatie.

Het nakomen van afspraken
In 2011 is 95% (2010: 90%) van de klachten
op tijd afgehandeld. Dit ligt duidelijk boven onze
interne norm van 90%. Het aantal gele kaarten
met de specifieke klacht het niet nakomen van
afspraken is met drie maar een kwart van het
aantal dat in 2010 werd ingestuurd (12 gele
kaarten). Uit de interne enquêtes blijkt dat
we nogal uiteenlopende scores behalen bij
het nakomen van afspraken. Zo behaalden
afspraken bij het reparatieonderhoud een
score van 93% (2010: 94%) en het planmatig
onderhoud 75% (2010: andere wijze van
meten). Bij de renovaties van de Heerde-/
Lemsterlandhoeve en de Wenenweg geeft
gemiddeld 45% van de respondenten aan dat

Gemiddelde beantwoordingstijd telefoon

In het derde kwartaal is Waterweg Wonen voor
het KWH-Huurlabel gemeten op vijf onderdelen.
De norm ligt op minimaal een 7,0.

2010
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Score 2009

2011

norm
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gemaakte afspraken nagekomen zijn. In 2010
scoorde dit onderdeel nog 85%.
Een goede telefonische en fysieke
bereikbaarheid
In 2011 haalden wij, met uitzondering van
februari, elke maand de norm van gemiddeld
30 seconden beantwoordingstijd. Met een
daling van de gemiddelde beantwoordingstijd
werd de trend van de afgelopen jaren
voortgezet. Het aantal telefoontjes nam af
van 104.000 in 2010 naar 100.100 in 2011. Dit
is conform de verwachting. Ook de gemiddelde
beantwoordingstijd daalde van 28 seconden
in 2010 naar 24 seconden in 2011.
De daling van het aantal telefonische
contacten zette vanaf april versterkt door.
Waterweg Wonen besloot in deze maand
het 0800-nummer af te schaffen, dit in
samenhang met de eerdere introductie van
‘mijnwaterwegwonen.nl’. Ook was in de
overweging meegenomen dat veel huishoudens
een all-in abonnement afsluiten waardoor een
0800 nummer hen geen besparing oplevert,
maar Waterweg Wonen wel geld kost. Voor deze
telefoontjes wordt als het ware dubbel betaald.
Vanwege het gratis nummer leken ook huurders
en woningzoekenden van andere corporaties
ons steeds vaker te benaderen voor antwoord
op algemene vragen. Gezien de kosten voor
Waterweg Wonen en het feit dat onze eigen
klanten hierdoor langer moesten wachten, kozen
wij ervoor om het 0800 nummer op te heffen.
De eerste maand na de afschaffing werd het
nummer nog vaak gebeld, hierna haakten regiobellers af. De gemiddelde wachttijd nam af.
Het aantal bellers dat langer dan 2 minuten
moest wachten is afgenomen van 2% in 2010
naar 1,4% in 2011. In de wintermaanden
(januari: 2,8%, februari: 2,1%, november: 1,9%,
december: 2,8%) is deze norm duidelijk
overschreden. In deze periode waren er meer
bellers. Bovendien was de bezetting van het
callcenter lager door ziekte en uitleen van
personeel in het kader van het Loopbaancentrum.
Het aantal bezoekers in 2011 daalde met bijna
10% flink. Van de 14.705 bezoekers kwamen
11.394 specifiek voor de diensten van het
woonpunt. De verwachting in 2010 was al dat
het aantal bezoekers zou afnemen door de
invoering van ‘mijnwaterwegwonen.nl’. Sinds
maart roosterden we op vrijdagen wegens
het teruglopend aantal klanten slechts één
medewerker in bij de receptie.

Duidelijke voorlichting
en communicatie
In 2011 is een persbeleid opgesteld. We hebben
de keuze gemaakt om een actiever persbeleid
te voeren. We zijn minder afwachtend en nemen
eerder zelf initiatief naar de pers. Deze proactieve
houding heeft er ook voor gezorgd dat sommige
kwesties niet zijn uitvergroot in de pers en dat
zo imagoschade voor Waterweg Wonen is
voorkomen. Een actief persbeleid zorgt voor
meer positieve aandacht.

Waterweg Wonen heeft de beste website
binnen de sector. Dat is de uitkomst van de
Woningcorporatie Web Monitor, een jaarlijks
terugkerend onderzoek van Between-us
onder de vijftig grootste woningcorporaties
in Nederland. ‘Dankzij uitstekende inhoud en
sterke gebruiksvriendelijkheid is Waterweg
Wonen overtuigend op de eerste plaats terecht
gekomen’, aldus Between-us. In 2009 stonden
wij op de 23e plek in de Web Monitor, in 2010
op de negende plaats en in 2011 stegen wij naar
de eerste plaats.
De afgelopen jaren hebben wij veel aandacht
besteed aan onze website. Wij hebben
verschillende verbeteringen doorgevoerd, onder
andere in de menustructuur, de vindbaarheid
en de volledigheid van informatie. In de
toekomst zal onze website 2.0 – gefaseerd mogelijkheden bieden om de dialoog aan te

gaan met onze doelgroepen, onder meer via
polls, social media en het zelf laden van foto’s en
filmpjes.
Mijnwaterwegwonen.nl is een jaar operationeel.
Er zijn inmiddels 1.968 individuele gebruikers.
Wij verwachten dat dit aantal in 2012 verder
zal groeien tot 2.500 gebruikers. Met behulp
van unieke inloggegevens heeft de huurder
24 uur per dag/ 7 dagen per week toegang
tot specifieke informatie over de woning of het
bedrijfspand. Via mijnwaterwegwonen.nl zijn
in 2011 979 reparatieverzoeken ingediend. Er
is daarnaast 555 maal persoonlijke informatie
opgevraagd en 463 maal een vraag gesteld. In
de eerste helft van 2012 zal de site uitgebreid
worden met nieuwe functies.
Dit zijn onder andere:
• mogelijkheid tot het uploaden van foto’s bij het
indienen van een reparatieverzoek;
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• voorschot stookkosten zelf aanpassen;
• bijhouden of correspondentie gelezen is.
In 2011 hebben we de eerste stappen gezet
op het gebied van social media. We zien de
ontwikkelingen op dit gebied als een kans voor
de toekomst. Net als onze plannen voor de
nieuwe website 2.0 zorgen social media ervoor
dat we de dialoog kunnen aangaan met de
diverse doelgroepen van Waterweg Wonen.
Onze doelstellingen op het gebied van social
media zijn:
• het verbeteren van de kwaliteit van onze 		
dienstverlening door het optimaliseren van de
klantgerichtheid van onze medewerkers, van
de communicatie en procedures;
• het vergroten van het inzicht in de waardering
voor onze producten en diensten door onze
klanten;
• het vergroten van de zeggenschap voor en
participatie van bewoners.
In de tweede helft van 2011 zijn we actief op
twitter. Via @waterwegwonen zijn we te volgen
met het laatste nieuws over onze organisatie.
Ook zijn onze filmpjes nu gebundeld op Youtube
op ons eigen Waterweg Wonen – kanaal.
In 2012 gaan we social media meer en
strategisch inzetten voor diverse doeleinden.
Imago-onderzoek en merkproces
In 2010 hebben wij de eerste stappen gezet in
het merkproces. In dat jaar stelden wij vast dat
een sterk merk in de toekomst een toegevoegde
waarde zal opleveren voor onze organisatie.
Begin 2011 definieerden wij welke ervaring
wij de huurder, de koper, de Vlaardinger, onze
maatschappelijke partner en onze medewerker
willen laten beleven wanneer zij in aanraking
komen met onze organisatie, op welke manier
dan ook. Dit gewenste imago van Waterweg
Wonen werd beschreven aan de hand van zeven
merkwaarden:
• Waterweg Wonen biedt met haar producten
en diensten de beste prijs-kwaliteit verhouding.
• Waterweg Wonen is een zakelijke en
professionele partner.
• Waterweg Wonen is klantvriendelijk en
klantgericht.
• Waterweg Wonen heeft een heldere lange
termijn visie en is vasthoudend in de realisatie
daarvan.
• Waterweg Wonen is een betrouwbare
organisatie en partner.
• Waterweg Wonen is (maatschappelijk)
betrokken.
•Waterweg Wonen is betrokken bij en investeert
in Vlaardingen.

organisatie met ons7. Dit deden zij door in
september/oktober 2011 deel te nemen aan een
online of telefonische enquête.
De belangrijkste conclusies die wij uit de
resultaten van het imago-onderzoek trekken,
zijn:
• alle geraadpleegde doelgroepen
	beoordeelden onze merkwaarden met 		
gemiddeld een 3,5 als ‘goed’;
• de geraadpleegde doelgroepen uitten een
hoge waardering voor onze betrokkenheid bij
en inzet voor de stad Vlaardingen, voor onze
(maatschappelijke) betrokkenheid, evenals
voor onze vasthoudendheid in het bereiken
van onze lange termijn doelen;
• kernwaarden die volgens de deelnemers aan
het imago-onderzoek nog ruimte bieden voor
verbetering zijn: klantvriendelijkheid, de prijskwaliteitverhouding van onze producten en
diensten en betrouwbaarheid;
• bovendien geeft men aan dat de directe, éénop-één communicatie met onze huurders nog
niet altijd vlekkeloos verloopt en dat Waterweg
Wonen haar zichtbaarheid in de regio zou
moeten vergroten door meer via de diverse
media te communiceren over haar activiteiten
en behaalde successen.

algemeen een zeer positief beeld zien. Dit is een
resultaat waar we trots op zijn. Verbeterpunten
die werden aangegeven zijn bijvoorbeeld
samenwerking en informatie-uitwisseling van en
tussen de (sub)afdelingen onderling. Ook uit het
informatiebehoefteonderzoek bleek dit.
De resultaten leiden tot de volgende acties:
• Samenstellen van een vernieuwde interne
communicatiemiddelenmix, inclusief heldere
redactieformules, die kan voorzien in de 		
informatiebehoeften van nu en later. Daarbij
staat maatwerk voor de diverse medewerkers
centraal.
• Interactief maken van intranet: voor en door
de medewerkers.
• De bekendheid van de reeds aanwezige
middelen en databanken vergroten en
medewerkers stimuleren daarvan actief 		
gebruik te maken.

Loopbaancentrum (LBC)

In september ontvingen we het bericht dat
we het KWH-Label Goed Werkgeverschap
met drie jaar hebben geprolongeerd. We
lieten vooruitgang zien op alle drie de
hoofdonderdelen van het onderzoek: Visie
op goed werkgeverschap, Functioneren als
goed werkgever en het Rendement van goed
werkgeverschap.
77% van de medewerkers, een zeer ruime
meerderheid, is tevreden tot zeer tevreden.

In het voorjaar is het Loopbaancentrum
geëvalueerd met de directeur-bestuurder,
het management, het middenkader en de
Ondernemingsraad. De globale uitkomsten zijn
positief. Het Loopbaancentrum heeft bereikt dat
medewerkers nadenken over hun loopbaan.
Medewerkers zijn zich meer bewust van eigen
mogelijkheden en of deze intern of extern liggen.
Men ontwikkelt zich en dat is voor alle partijen
goed. We maken gebruik van de inzetbaarheid,
flexibiliteit en ontwikkelambities van onze
medewerkers. Bij een project, tijdelijke klus of
vacature kijken we eerst goed naar het interne
arbeidsaanbod. In de praktijk blijkt de mobiliteit
zich te beperken tot tijdelijke opdrachten,
klussen en stages.
Voor de huidige werkzaamheden van het
Loopbaancentrum staat de teller eind 2011 op
10 Medewerkers in Ontwikkeling (MIO’s) die
begeleid worden vanuit het Loopbaancentrum.
Zes MIO’s zijn in december werkzaam op een
tijdelijke opdracht. Het LBC heeft bemiddeld
in 26 opdrachten (inclusief verlengingen). Als
er geen MIO beschikbaar was, stelden we
de opdracht open voor alle medewerkers.
In 2011 waren 8 medewerkers, die niet als MIO
verbonden waren aan het Loopbaancentrum,
werkzaam op deze manier.

De door Waterweg Wonen toegevoegde
medewerkerstevredenheidsvragen lieten over het

Onderzoek informatiebehoefte
collega’s

In 2015 meten wij of wij er als Waterweg Wonen
in zijn geslaagd de klant die ervaring te laten
beleven, die wij in 2011 definieerden. In dat
jaar zal het imago-onderzoek opnieuw worden
uitgevoerd.

Professionele en
gemotiveerde medewerkers
Goed Werkgeverschap

13%

1%

2%

19%
zeer tevreden

tevreden

niet tevreden of ontevreden

Klanten, inwoners van Vlaardingen, Maassluis
en Schiedam die geen klant zijn van Waterweg
Wonen, toeleveranciers en onze eigen
medewerkers deelden hun beeld van onze

ontevreden

zeer ontevreden

In augustus vond een onderzoek naar de
informatiebehoefte van onze medewerkers
en naar het gebruik van onze interne
communicatiemiddelen plaats. Uit dit onderzoek
kwam naar voren dat:
• ons intranet het meest geraadpleegde en
gewaardeerde interne communicatiemiddel is;
• de geprinte nieuwsbrief gewaardeerd wordt,
maar dat deze kan vervallen aangezien men
alle informatie op het intranet kan vinden en
omdat de medewerkers dit duurzamer 		
vinden;

64%

7) 	Aangezien onze (maatschappelijke) partners in 2010 en 2011 reeds meerdere malen hun visie op Waterweg Wonen kenbaar hebben gemaakt, onder meer via het Ecorys rapport
(maatschappelijke visitatie), is deze groep in het imago-onderzoek buiten beschouwing gelaten.
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• onze beleidsinformatie aanwezig is, maar dat
die wetenschap en de vindbaarheid van deze
informatie vergroot moet worden;
• dat onze digitale databases met meer
regelmaat geüpdatet moeten worden;
Op basis van deze uitkomsten zal in 2012 onze
interne communicatiemiddelenmix worden
verbeterd, zodat vraag en aanbod beter op
elkaar aansluiten.

Directie

Management-assistenten

Beleid
en Ontwikkeling

Bedrijfsvoering
(Financiën en Control)

Personeel & Organisatie
en Communicatie

Wonen

Beheer

Techniek
en Projecten

Personeel
Het totale ziekteverzuim binnen Waterweg Wonen
is gedaald vergeleken met 2010 en blijft binnen
de norm. Het lange ziekteverzuim (6 weken en
langer) nam af van 4,6% in 2010 naar 2,6%

Personeelsstatistieken

Norm

2011

2010

Score

Totaal ziekteverzuim

5,5%

5,2%

7,3%

positief

Kort ziekteverzuim

2,5%

2,6%

2,7%

negatief

Lang ziekteverzuim

3,0%

2,6%

4,6%

positief

Frequentie

1,40

1,43

1,50

negatief

Uitstroom: korter dan 2 jaar in dienst

<=5

1

0

positief

Uitstroom: 2 jaar of langer in dienst

>=6

10

7

positief

Vacatures gemiddeld openstaand

<=5

<=3

<=3

positief

152,7

154,9

Gemiddeld aantal FTE’s

in 2011. Het kort ziekteverzuim daalde van 2,7%
in 2010 naar 2,6% in 2011 en valt daarmee net
niet binnen de gestelde norm van 2,5%. Ook de
frequentie van de ziekmeldingen nam af maar
haalde de norm net niet.
De uitstroom van de medewerkers blijft binnen
de gestelde norm, wat duidt op een goede
medewerkertevredenheid. Wij vinden dat het
hebben van (beperkt) verloop gezond is voor
een organisatie. Het biedt kansen voor interne
promoties en om nieuwe kwaliteiten binnen te
halen. In 2011 maakten twee medewerkers
intern promotie door door te stromen naar
een nieuwe functie. Het aantal openstaande
vacatures lag nooit hoger dan drie.

Ondernemingsraad (OR)
De Ondernemingsraad van Waterweg Wonen
bestaat uit zeven leden. Het officiële overleg
tussen de Ondernemingsraad en de directeurbestuurder vond dit jaar zeven keer plaats. Voor
deze overleggen bepalen zij gezamenlijk vooraf
de agenda. Daarnaast zijn nog twee formele
themabijeenkomsten georganiseerd. Tevens
voerden de voorzitter en vicevoorzitter van de
OR zes maal informeel overleg met de directeurbestuurder. Daar werden de lopende zaken op
een informele manier besproken.
In december vond het eindejaargesprek plaats
tussen de OR en een afvaardiging van de Raad
van Commissarissen. Tijdens dit overleg zijn
ook de samenwerkingsverbanden tussen OR,
Directie en RvC aan de orde gekomen. De
OR heeft het Loopbaancentrum geëvalueerd
en is in een vroeg stadium betrokken bij de
totstandkoming van het nieuwe bedrijfsplan.
De leden van de OR hebben deelgenomen

aan de verschillende werkgroepen, die
opgericht waren om de ambities van het
bedrijfsplan te bepalen. Ook stond één van de
themabijeenkomsten geheel in het teken van het
bedrijfsplan.
De directeur-bestuurder diende vijf advies
aanvragen in en vier instemmingaanvragen.
Onderwerpen waren de Woonwinkel, inleen
van bedrijfsrecherche, VvE beheer, de
formatie van het woonpunt, het afschaffen
van het tijdregistratiesysteem, de vergoeding
woon-werkverkeer, gebruik Smartphones,
familierelaties bij indiensttreding en een voorstel
voor de verlofdagen 2012.
De OR ontving ook zes memo’s van de
directeur-bestuurder. Deze gingen over het
binnenklimaat Vigilantis, bedrijfswagens, een
organisatieontwikkelingstraject in het kader
van het nieuwe bedrijfsplan, de CAO 2011 en
de Dag van de Medewerker. De OR stuurde
zelf ook een memo om te vragen naar het
toekomstbeeld rondom de verschillende
projectbureaus. De OR heeft een driedaagse
cursus gevolgd. De OR blikte daarbij terug op
het voorgaande jaar en bepaalde de strategie
en speerpunten voor het komende jaar. Tevens
volgden twee leden een workshop over Het
Nieuwe Werken, omdat dit een actueel thema is.

Doelstellingen bedrijfsplan
2012 - 2015
‘Wij staan voor maatwerk’

• Wij willen (de wensen van) onze 		
(individuele) klanten beter leren kennen en
analyseren.
• Wij willen elke vraag van onze klanten 		
in nauw overleg met hen proberen op te
lossen, tenzij er echt hele goede redenen
zijn waarom dit niet kan. Wij noemen 		
dit de ‘ja, tenzij’-houding. Bij het inspelen
op vragen van klanten met een ‘ja, tenzij’houding, denken we aan extra kastjes in
de keuken, luxere afwerking, tweede
toilet boven, grotere badkamer, inspelen
op leefstijlen, extra bergruimte et cetera,
maar ook ruimere openingstijden, meer
direct contact en dergelijke. Soms zal 		
de klant hiervoor zelf een bijdrage moeten
leveren.
• We willen dat onze klanten - bij aanvang
en gedurende hun huurderschap
dan wel aankoop van een woning het gevoel hebben dat hun keuze de 		
beste is (geweest). Onze klanten vinden
dat zij de best mogelijke producten en 		
dienstverlening krijgen voor een meer dan
redelijke prijs.
• We willen dat onze medewerkers zich
ten volle bewust zijn van de inhoudelijke
rol en activiteiten van de corporatie in
de Vlaardingse maatschappij en daar ook
naar handelen. Onze zeven merkwaarden
vormen hiervoor het uitgangspunt.
• Wij willen dat onze medewerkers
zelfstandig denken in klantgerichte
oplossingen-op-maat en zich houden aan
afspraken die ze maken met (interne en
externe) klanten.
• We willen open en begrijpelijk
communiceren met onze klanten op een
manier die de klant aantrekkelijk vindt.

toekomstgericht!
jaarverslag 2011 waterweg wonen
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50% van de

Vlaardingse werkge
is gehuisvest op
bedrijventerreinen
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Ambitie 5 V
 oldoende financiële armslag
We moeten uiteraard ook voldoende financiële armslag hebben om onze maatschappelijke ambities te kunnen verwezenlijken.
Deze ambitie vertalen wij naar de volgende doelstellingen:
• voldoen aan de eisen van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
• identificeren en managen van risico’s.
• optimaliseren van ons vermogensbeheer.
• vergroten van het inzicht in onze financiële prestaties.

Doelstelling: Voldoen aan de eisen van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV)
en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Activiteit

Score

Realisatie

Behouden CFV kwalificatie ‘A-corporatie’: een corporatie die volgens
de methode van het CFV beschikt over een vermogenspositie waarin
zij zich geen bijzondere zorgen hoeft te maken over de toekomst van
de corporatie.

+

Behaald: kwalificatie ‘A-corporatie’

Behouden positief oordeel WSW over de kredietwaardigheid en het
faciliteringsvolume van Waterweg Wonen.

+

Behaald: positief oordeel over de kredietwaardigheid en
het faciliteringsvolume

Doelstelling: Focus op risicomanagement
Activiteit

Score

Realisatie

Uitvoeren van meerdere gevoeligheidsanalyses

+

Zes varianten zijn doorgerekend

Toepassen van het risicomanagementmodel voor individuele
nieuwbouw- en renovatieprojecten.

+

Model wordt toegepast bij projecten. Voorbeelden:
Wenenweg, Indische Buurt, hospice en Van der
Werffstraat

Verbetering op het onderdeel Vastgoedbeheer, Risico Respons &
Beheersing uit de risico management scan.

+

Een verbetering van 80% naar 86% is behaald

Tien belangrijkste risico’s van Waterweg Wonen benoemen.

+

Tien belangrijkste risico zijn benoemd, o.a. ingrijpend
overheidsbeleid, niet marktconform plannen, mismatch
woningvraag – woningaanbod

Doelstelling: Optimaliseren van ons vermogensbeheer
Activiteit

Score

Realisatie

Vermogenskostenvoet ≤ 4,50%

+

Vermogenskostenvoet: 4,27%

Renterisico ≤ 15%

+

Op het jaar 2019 na blijft het renterisico de komende
10 jaar binnen de 15% van de restant leningenportefeuille. Voor het jaar 2019 zal dit renterisico door
vernieuwing van leningen afnemen.

Doelstelling: Vergroten van het inzicht in onze financiële prestaties
Activiteit
- Loan to Value ≤ 75%
- Interest dekkingsratio ≥ 1,25
- Direct rendement vastgoed ≥ 4,37%
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Score

+

Realisatie
- Loan to Value: 69,0% - 79,1%
- Interest dekkingsratio: 1,79 - 2,19
- Direct rendement vastgoed: 5,76% - 6,83%
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Voldoen aan de eisen
van CFV en WSW
Verantwoordingsstructuur
Onze verantwoordingsstructuur ziet er als volgt uit:

belanghouders

externe
accountant

cfv en wsw

verantwoording

raad van
commissarissen

audit commissie

bestuur

Bedrijfsprocessen

management

interne
controle functie

De Raad van Commissarissen (RvC) vervult
een cruciale rol in het bouwwerk van adequate
checks en balances. Overeenkomstig het
bepaalde in artikel 16 lid 1 van de statuten heeft
de RvC tot taak toezicht te houden op het beleid
van de directeur-bestuurder en de gang van
zaken binnen Waterweg Wonen en de met haar
verbonden onderneming(en). De auditcommissie
heeft als doel het geven van ondersteuning aan
de RvC bij het toezicht op het bestuur. Dit geldt
specifiek voor het gebied van de financieeleconomische besturing en beheersing van de
organisatie in brede zin en de opzet, (personele)
invulling en de uitvoering van de financiële
functie.
Vanuit de verantwoordingstaak moet het bestuur
aan de belanghouders zekerheid geven dat de
organisatie ‘in control’ is, doordat de organisatie
beschikt over een goed functionerend
beheersings- en controle-instrumentarium.
De interne controle geeft het bestuur zekerheid
over de mate waarin de risico’s worden beheerst
die de organisatiedoelstellingen bedreigen.
De interne controle fungeert ten behoeve en in
opdracht van de directeur-bestuurder. De interne
controle functie legt ook verantwoording af aan
deze directeur-bestuurder en doet periodiek

ondersteunend

verslag aan de directeur-bestuurder over de
uitgevoerde interne controles en de uitkomsten
daarvan.
De accountant heeft als belangrijkste taak het
controleren van financiële verantwoordingen die
jaarlijks door de onderneming worden afgelegd.
Door middel van controlewerkzaamheden
voegt de accountant zekerheid toe aan de
getrouwheid van die verantwoordingen.
Belanghouders van woningcorporaties zijn alle
partijen, individuen, groepen en organisaties
waarvan rechten en belangen in het geding zijn.

primaire bedrijfsprocessen

de doelstellingen en uitgangspunten uit het
bedrijfsplan 2008 - 2011, het strategisch
voorraadbeheer/ meerjarenperspectief 2012
- 2021 en het Actieplan Wonen 2030. In de
begrotingsronde 2012 is een strategie in
de vorm van een jaarplan opgesteld aan de
hand van het bedrijfsplan, de gesprekken
met leidinggevenden over uitdagingen en
bedreigingen voor het komende jaar en diverse
interne en externe studies. De belangrijkste
succesfactoren uit het jaarplan worden
opgenomen in de Balanced Scorecard.

Control

Deze partijen kunnen aanspraak
maken op het feit dat in de bestuurlijke
besluitvormingsprocessen hun rechten en
belangen in beeld zijn gebracht. Er zijn interne
belanghouders (werknemers) en externe
belanghouders (onder andere huurders, collegacorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen).

Onze belangrijke control-instrumenten zijn:
• Balanced Scorecard;
• budgetkaarten;
• kwartaalrapportage;
• overige rapportages;
• jaarrekening;
• jaarverslag.

Beheersinstrumentarium

Om de kosten goed te kunnen managen,
wordt een harde norm gesteld voor de kosten
van de werkorganisatie van het betreffende
jaar en het verloop van de kosten van de
werkorganisatie over de komende tien jaar.
Bij dit laatste worden verschillende aspecten
in ogenschouw genomen. Dit zijn de afname
van het aantal verhuureenheden, de toename

Om grip te krijgen en te houden op de
organisatie beschikt Waterweg Wonen
over een breed scala aan planning- &
controlinstrumenten.

Planning
De jaarplannen en begroting sluiten aan bij
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Planning- en control-cyclus van Waterweg Wonen
Planning

Freq.

Resultaten (output)

Activiteiten/acties

Meerjarenplanning

4-jrl.

Bedrijfsplan 2008-2011

jrl.
Jaarplanning

jrl.

Middelen

Prognose

Meerjarenperspect. 2012-2021
Jaarplannen 2012

jrl.

Begroting 2012

jrl.

Urenprognose 2012

Control

Freq.

Hoofdrapportages

mnd.

Resultaten (output)

Activiteiten/acties

Middelen

Prognose

Balanced Scorecard

mnd.

Budgetkaart

kwt.

Urenverantwoording

kwt.

Kwartaalrapportage (MIS)

jrl.
Overige rapportages

Jaarverslag

mnd.

Verkooprapportage

mnd.

Planmatig onderhoudsrapport

mnd.

Correctief onderhoudsrapport

mnd.

Projectenrapportage

jrl.

Maatschappelijk rendementmodel

Interne controles:
Controles IPC

doorl.

Fraudeonderzoek

jrl.

Integriteit/volledigheid van de kosten en opbrengsten

Administratieve organisatie/ processen

Controle accountant

jrl.

Managementletter/ jaarrekening/ jaarverslag

Centraal Fonds

jrl.

Rapportage CFV

Waarborgfonds

jrl.

Rapportage WSW

Deskundigen

4 jrl.

Deskundigen

jrl.

Externe controles:

Rapportage visitatie
Beoordeling Glazen Huis/beoordeling F.G. Kordes-Trofee

Risicomanagement

2 jrl.

Strategische risicoanalyse

Projecten

proj.

Risicomanagementmodel projecten

van het aantal projecten en een verhoging
van de efficiency in bestaande processen.
De kosten van de werkorganisatie worden
op basis van afdelingsplannen verdeeld over
de verschillende afdelingen. Maandelijks
wordt gerapporteerd over de bestedingen.
De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van
de budgetbedragen worden toegelicht. De
maandelijkse projectrapportages als onderdeel
van de bewaking van projecten bewijzen hun
nut. Deze rapportages leiden tot meer controle
op geld, kwaliteit en risico’s enerzijds en geven
anderzijds inzicht in communicatieopgaven van
Waterweg Wonen.

weergegeven en conclusies getrokken.
Deze aanbevelingen worden besproken
in het overleg tussen de manager
Bedrijfsvoering en de desbetreffende
manager.

Externe controles

Interne controles

Accountant
De accountant maakt in haar werkzaamheden
nadrukkelijk gebruik van de interne
controlewerkzaamheden waarover de afdeling
IPC rapporteert. Jaarlijks geeft de accountant
in haar managementletter een oordeel
over onvolkomenheden in de naleving van
procedures en richtlijnen en de aanwezige
risico’s.

Controles Informatie, Planning
en Control (IPC)
In 2011 zijn op basis van het vastgestelde
Interne Controleplan 2011 volgens een
vast stramien controles uitgevoerd op de
processen van Waterweg Wonen. Dit ging
onder andere over de groslijst, projecten,
planmatig en correctief onderhoud, verkoop,
verhuur, leefbaarheid, declaraties personeel
en salarisbetalingen. In een IC-boekje zijn
in controleoverzichten per onderdeel de
belangrijkste bevindingen en aanbevelingen

Nevenwerkzaamheden
Door Deloitte Forensic & Dispute Services
hebben wij een onderzoek uit laten voeren naar
nevenwerkzaamheden van medewerkers die
schadelijk zijn voor een goede vervulling van
het dienstverband of de zakelijke belangen van
Waterweg Wonen kunnen schaden. Hiervoor
is een steekproef uitgevoerd op een tiental
cruciale functies. Bij het onderzoek zijn geen
onverenigbare nevenwerkzaamheden naar voren
gekomen.
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Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV)
Het CFV controleert hoe de corporaties
ervoor staan. In haar analyse CFV 2011
‘Corporatie in Perspectief’ wordt Waterweg
Wonen gekwalificeerd als A-corporatie. Dat wil
zeggen: een corporatie die volgens het CFV
beschikt over een vermogen waarbij zij zich
geen bijzondere zorgen hoeft te maken over de
toekomst.
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Het WSW beoordeelt de kredietwaardigheid
en het faciliteringsvolume van corporaties. Op
basis van de prognosegegevens over de periode
2011 tot en met 2015 wordt geconcludeerd
dat Waterweg Wonen voldoet aan de eisen
van kredietwaardigheid. Daarnaast beschikken
wij over voldoende faciliteringsvolume om (her)
financieringen in de komende jaren te borgen.

Visitatie
Eind 2010 voerde een onafhankelijk
adviesbureau een maatschappelijke visitatie
uit voor Waterweg Wonen. Het doel van een
maatschappelijke visitatie is ‘het geven van
een (gestructureerde) beoordeling over het
maatschappelijk presteren van de individuele
corporatie. De maatschappelijke visitatie geeft
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de stakeholders daarin een expliciete rol, zodat
de maatschappelijke visitatie ook inzicht geeft
in het presteren volgens de maatstaven van de
stakeholders.’
De visitatiecommissie geeft in haar rapport het
volgende oordeel: “Waterweg Wonen levert op
alle maatschappelijke fronten goede prestaties”.
Zij ziet Waterweg Wonen als een open,
transparante en goed benaderbare partner en
bekroont het maatschappelijk ondernemerschap
van Waterweg Wonen met een acht.
De visitatiecommissie en de stakeholders
noemden de prestaties op uitvoeringsniveau
‘zonder meer goed’, zeker op het gebied van
leefbaarheid en herstructurering. Zij begrijpen
de opgaven in Vlaardingen en onderschrijven de
ambities en doelstellingen van Waterweg Wonen.
Ze gaven aan graag te blijven participeren in
het enthousiasme waarmee Waterweg Wonen
werkt. Het rapport gaat uitgebreid in op de
actieve en betrokken rol van Waterweg Wonen
bij Vlaardingen en de opgaven van de stad
op woongebied. Daarbij wordt de balans die
er is tussen grote uitdagingen enerzijds en de
financiële en organisatorische mogelijkheden
anderzijds bijzonder gewaardeerd.
De visitatiecommissie constateert tot slot dat
zowel intern als extern de behaalde resultaten
op transparante wijze worden weergegeven. In
haar rapport wordt het behalen van de Glazen
Huisprijs in 2008 al genoemd. Waterweg Wonen
heeft daarbij een ambitie het behaalde niveau op
dit vlak op peil te houden.

Beoordelingen van het jaarverslag
In november ontving Waterweg Wonen de
oeuvreprijs uit handen van Jan Terlouw tijdens
de zesde editie van de jaarverslagprijs ‘Het
Glazen Huis’. Eerder wonnen wij reeds de
prijs voor het beste jaarverslag van de sector.
Het Glazen Huis - de prijs voor transparante
jaarverslaggeving - wordt sinds 2006 jaarlijks
uitgereikt. De jury besloot in 2011 Waterweg
Wonen de oeuvreprijs toe te kennen voor het
constante niveau van presteren en de introductie
van het maatschappelijk rendement model.
In december vond in Rotterdam de uitreiking
van de Deloitte F.G. Kordes-Trofee plaats.
Tijdens de Grande Finale werd Waterweg
Wonen uitgeroepen tot winnaar in de categorie
Wonen. Eerder, in 2010, hadden we naast de
categorieprijs ook de hoofdprijs gewonnen als
beste van alle vijf de categorieën.

Focus op
risicomanagement
Risicomanagement heeft de afgelopen jaren
een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt.
Waar het een paar jaar geleden nog ging
om voldoen aan regelgeving en risico’s
voornamelijk als negatief werden gezien,
voeren veel organisaties tegenwoordig een
actief risicomanagementbeleid. Ook in onze
sector staat risicomanagement volop in de
belangstelling vanuit de ‘governancecode
woningcorporaties8 en de toezichtsystematiek
van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
(CFV).
Bij Waterweg Wonen staat risicomanagement
hoog op de agenda. Dit omdat we een enorme
opgave hebben in de transformatie van de
woningvoorraad. Wij denken voldoende
handvatten te hebben om op een adequate
manier in te kunnen spelen op (verwachte)
risico’s. Wij vinden 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.
Risicomanagement is een systematisch en
regelmatig onderzoek naar risico’s die mensen,
(im)materiële vermogensbestanddelen en
activiteiten bedreigen. Risicomanagement is
ook de formulering en implementatie van een
beleid, waarmee deze risico’s tegemoet worden
getreden. Risicomanagement is het bewust
omgaan met risico’s en onzekerheid. Hierbij is
betrokkenheid van alle niveaus in de organisatie
noodzakelijk.
Om meer inzicht te krijgen in de mate waarin en
de wijze waarop wij risico’s beheersen, hebben
wij in 2011 een strategische risicoanalyse
uitgevoerd. Hierbij zijn de belangrijkste risico’s in

kaart gebracht die onze doelstellingen bedreigen.
Tevens is vastgesteld in welke mate sprake is van
een voldoende mate van beheersing van deze
risico’s en waar aanvullende beheersmaatregelen
noodzakelijk zijn.
Wij hebben de volgende stappen ondernomen:
• identificeren risico’s (longlist van risico’s);
• in kaart brengen van reeds ingevoerde
beheersmaatregelen;
• inventariseren van aanvullende
beheersmaatregelen;
• analyseren en bespreken risico’s en
beheersmaatregelen;
• aanschaf risicomanagementtool;
• bepalen ‘meetlat’ voor wegen risico’s:
• metingen: brutorisico, nettorisico en vereist
nettorisico;
• dimensies: klant/imago en financieel;
• classificatie op onderdelen: één (erg klein) t/m
vijf (erg groot);
• analyse van waarschijnlijkheid en gevolg;
• indelen van risico’s: hoog, middelhoog en laag;
• opstellen risico top tien (shortlist van risico’s);
• toewijzen van risico-eigenaren.
In de tabel zijn de tien belangrijkste risico’s van
Waterweg Wonen op een rij gezet.
Samen vormen zij ons risicoprofiel.

Risicoprofiel Waterweg Wonen
Ingrijpend Overheidsbeleid
Calamiteiten

Uitstroomrisico
personeel

33
30
27
24
21
18
15
12

Onvoldoende
competenties

Beperkt houdbaar
participatiemodel

Mismatch woningvraag woningaanbod

Niet marktconform plannen

Beperkt rendendement
maatschappelijk vastgoed

Ontbreken juiste basis
samenwerking
Tegenvallende omzet
verkoop bestaand bezit

8) 	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 financiële beheersing.
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Conclusie en vervolgstappen
Waterweg Wonen heeft met het uitvoeren van
de strategische risicoanalyse een belangrijke
stap gezet voor het implementeren van
integraal risicomanagement. 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 de belanghouders over het belang
dat wij hechten aan beheersing en transparantie.

Projectrisico’s

X

X

V/d Werffstraat

Indische Buurt

Tijd

Wenenweg

Projectrisico’s

Hospice

Onze enorme opgave in de projectontwikkeling
leidde tot de vraag of wij de (nieuwe) risico’s
voldoende in beeld hebben. In 2008 is een
risicomanagementmodel ontwikkeld om
individuele nieuwbouw- en renovatieprojecten
beter te kunnen beheersen. In het model is een
onderverdeling gemaakt naar onder andere tijd,
geld, kwaliteit, juridisch/wettelijke, technische en
maatschappelijke en marktrisico’s. De hoogte
van het risico is berekend door de factor van
‘waarschijnlijkheid’ en ‘gevolg’.
De risicokaarten zijn in 2011 toegepast voor
renovatie-, maatschappelijk vastgoed- en
nieuwbouwprojecten. In de tabel worden de
belangrijkste risico’s weergegeven voor een
viertal uiteenlopende projecten:
• twee renovatieprojecten (Wenenweg en 		
Indische Buurt);
• een maatschappelijk vastgoedproject 		
(hospice);
• een nieuwbouwproject (Van der Werffstraat).

X

X

Geld

X

Kwaliteit

X

Organisatie/ informatie

X

Juridisch/ wettelijk
Politiek/ bestuurlijk
Maatschappelijk/ markt

X

X

Ruimtelijk/ fysiek
Technisch

X

Hiernaast worden voor deze projecten
de belangrijkste risico’s met de genomen
beheersmaatregelen nader toegelicht.
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Wenenweg
Het project Wenenweg is een van de
vele soortgelijke renovatieprojecten in de
Hoofdstedenbuurt. Binnen het project doen zich
daardoor geen grote (nieuwe) risico’s meer voor.
De belangrijkste risico’s lagen in de beginfase
van het project bij de bewoners, 70% van de
bewoners moet akkoord gaan met de ingreep.

Meerjarenperspectief
en gevoeligheidsanalyses

Om dit percentage te bereiken is een
modelwoning ingericht.

Het eigen vermogen is naar ons oordeel
eind 2011 passend voor de opgave eind 2011.
Rekening houdend met ons risicoprofiel,
waarbij verkopen bestaand bezit maar ook de
projectenopgave (waarbij inbegrepen een forse
verkoop nieuwbouwopgave) een risico-opslag
vragen, is Waterweg Wonen van mening dat er
zeker niet voor 2015 ruimte ontstaat voor nieuw
beleid. Volgens volkshuisvestelijke normering
gaan onze woningen nog gemiddeld 19 jaar
mee tegenover bijna 22 jaar voor vergelijkbare
corporaties. De besteding van in de toekomst
vrijkomende middelen in het eigen bezit blijft
noodzakelijk. Lage inflatie, tegenvallende
verkopen (nieuwbouw en bestaand bezit) en
toenemende lastendruk vanuit de overheid
vragen dat voorlopig terughoudend wordt
omgegaan met investeringen. Waterweg Wonen
stuurt meerjarig op bovengenoemde financiële
parameters. Tenminste het vermogen 2011 en
de verkopen van bestaand bezit over een groot
aantal jaren zijn nodig om de voorgenomen
activiteiten tot 2030 (o.a. verankerd in het
Actieplan Wonen) te kunnen uitvoeren. In dit licht
bezien komen wij niet toe aan het definiëren van
overtollige middelen.

Indische Buurt
Voor de kopgevel en kozijnen moet tijdig een
omgevingsvergunning worden aangevraagd bij
de gemeente. Daarvoor gaan we in een vroeg
stadium met de bewonerscommissie om tafel.
Voor het project in de Indische Buurt worden
woningen op standaardkwaliteit gebracht en
wordt de energiezuinigheid verbeterd.
Ook worden onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd en wordt de uitstraling van het
woongebouw verbeterd.
Hospice
De Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord
heeft Waterweg Wonen en Woningstichting
Samenwerking Vlaardingen bereid gevonden
het hospice, een nieuw te bouwen palliatieve
woonvoorziening, te adopteren. De kavel en
de bouw worden door beide gefinancierd naar
rato van het aantal woningen. De organisatie
is in een later stadium naar Waterweg Wonen
toegehaald. Hierdoor is een betere controle
en sturing mogelijk. Er dreigt echter wel een
kostenoverschrijding vanwege een toename
van interne en externe toezichturen en extra
kwaliteit in interieur. Door de hoge ambitie
staat de planning onder druk. Deze houden
wij nauwlettend in de gaten. De kwaliteit van
de architect liet te wensen over. Dit vroeg
extra aandacht van het facilitair bureau en de
projectleider. De omwonenden zijn kritisch
over het project. Daarom is samen met de
gemeente een werkgroep geformeerd om
de communicatie vorm te geven. Aangezien
de warmtepompen niet regulier zijn is een
gespecialiseerde aannemer geselecteerd.
Van der Werffstraat
De nieuwbouw en de verkoop van Werffhoven
worden verzorgd door Schouten de Jong. Het
woonrijp maken van de grond wordt uitgevoerd
door Waterweg Wonen. De belangrijkste risico’s
zijn daarmee dan ook voor rekening van de
ontwikkelaar. De grootste onzekerheid voor
Waterweg Wonen betreft de prijs van de grond
bij overdracht aan de ontwikkelaar.

Meerjarencijfers
In de komende jaren kent Waterweg
Wonen volgens beleidswaarde (basis
meerjarenperspectief 2012 t/m 2021) de
navolgende ontwikkeling van het vermogen en
de solvabiliteit.
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Eigen vermogen 2011-2020

eigen vermogen (x € 1 mln .)

200
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2011
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MjP 2011-2020
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2018

2019

2020

MjP 2012-2021

Solvabiliteit 2011-2020
35%

solvabiliteit in %

30%

25%

20%

15%
2011

2012

2013

MjP 2011-2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

MjP 2012-2021

prijsinflatie

looninflatie

rente korte termijn

rente lange termijn

bouwkosten
onroerend goed

onderhoudsindex

marktwaarde
onroerend goed

2012

huurstijging

Aan deze grafieken liggen de volgende beleidsparameters ten grondslag:

2,30%

2,30%

2,75%

1,50%

5,25%

0,70%

2,30%

0,07%

2013

2,00%

2,00%

2,75%

2,00%

5,25%

1,40%

2,00%

1,40%

2014

2,00%

2,00%

2,75%

3,00%

5,25%

3,25%

2,00%

3,25%

2015

2,00%

2,00%

2,75%

3,00%

5,50%

3,25%

2,00%

3,25%

2016

2,00%

2,00%

2,75%

3,00%

5,50%

3,25%

2,00%

3,25%

2017

2,00%

2,00%

2,75%

3,00%

5,50%

3,25%

2,00%

3,25%

Disconteringsvoet = 5,25%
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Eigen Vermogen (1)
300

Gevoeligheidsanalyses
In het SVB/MJP is voor het eerst vanaf 2014
de huurtoeslag ingerekend (€ 23 mln. over de
gehele tienjaarsperiode). De invloed daarvan is
voor een belangrijk deel gecompenseerd door
het inrekenen van 5% extra huurverhoging
voor de huurders met een inkomen boven de
€ 43.000.

eigen vermogen (x € 1 mln .)

250

200

In de grafiek Eigen Vermogen (1) is een aantal
scenario’s afgezet tegenover de basisvariant
zoals deze in het SVB zijn verwerkt. In de eerste
grafiek zijn met name scenario’s uitgewerkt waar
parameters verschillen. Uit deze grafiek blijkt dat
het vermogen zeer beïnvloed kan worden door
ruimere huurmogelijkheden en door meerjarige
tegenvallende inflatiecijfers op de onroerend
goed markt. Een stijgende rente geeft
daarentegen veel minder uitslag.

150

100

50

0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

rente vanaf 2013 7% ipv 5,5%
Bouw en marktindex vanaf 2013 2% ipv 3,25%
Extra 5% huurverhoging vanaf 2012 3 jaar ipv 4 jaar
Extra 5% huurverhoging vanaf 2013 tm 2016 ipv 2012 tm 2015
Variant huurverhoging 1% hoger (bouw en onderhoudsindex als mjp)
Variant huurverhoging 1% lager (bouw en onderhoudsindex als mjp)
MjP 2012-2021

Eigen Vermogen (2)

eigen vermogen (x € 1 mln .)

200

In de grafiek Eigen Vermogen (2) is
aangegeven wat de invloed kan zijn van enkele
beheersmaatregelen waarover Waterweg
Wonen beschikt. Voor wat betreft het
kostenbeheersingsaspect wordt hier rekening
gehouden met drie jaar lang 0% kostenstijging
(dus inflatie wordt drie jaar niet gehonoreerd).

150
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50

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Streefhuur 85%
Kostenbeheersing 3 jaar lang in 2013 - 2015 wel huurstijging
MjP 2012-2021
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Risico Management Scan
Waterweg Wonen hanteert een
woningcorporatie-specifieke Risico Management
Scan die is gebaseerd op COSO II - Enterprise
Risk Management. De uitkomsten van deze
scan geven aan waar Waterweg Wonen staat
ten opzichte van de geformuleerde ambitie.
Op veel onderdelen benadert Waterweg Wonen
haar ambitie. Op het onderdeel ‘Vastgoedbeheer,
Risico Respons & Beheersing’ realiseerden
wij een stijging van 80% naar 86%. Waterweg
Wonen scoort al jaren relatief het laagst op dit
onderdeel.

Optimaliseren van
ons vermogensbeheer
In 2011 is ter dekking van de financieringsvraag
€ 20 mln. aangetrokken tegen ongeveer 4,47%
rente. Van het in 2010 niet benutte deel van de
roll-overs is € 11,6 mln. opgenomen.
Door de aflossing van dure leningen daalden
de rentelasten van 4,37% in 2010 naar 4,27%
in 2011. Er zijn geen middelen belegd.
Besluitvorming over de wijze van indekken van
renterisico’s wordt in de treasury commissie
voorbereid en geadviseerd aan de directeurbestuurder. Dit gebeurt binnen de voorwaarden
van het treasury statuut en het treasury jaarplan.
Daarbij worden de toekomstige renterisico’s
zo veel mogelijk gespreid door het kiezen van
verschillende looptijden tot maximaal 50 jaar.
Wij maken gebruik van swaps om onze
renterisico’s te verminderen op af te sluiten
leningen voor de herstructureringsopgave.
Eind 2011 beschikt Waterweg Wonen over
€ 95 mln. aan swaps (inclusief € 40 mln. die
in 2012 en 2013 zullen starten).
Deze swaps zijn reeds voor 2011 afgesloten.

De gemiddelde rente op de swaps is
eind 2011 4,1%.
Door de lage rentestanden leidt dit eind 2011
tot een negatieve waarde van de swaps van
€ 11,8 mln., die bij het eventueel oplopen van de
lange rente weer zal omslaan naar een positieve
waarde. Het is van belang om te weten dat een
dergelijke negatieve waarde feitelijk een vertaling
betekent van een deel van de toekomstige
ingerekende rentelasten en daarmee geen
zelfstandige resultaatpost is.
Een verdere daling van de rente tot bijvoorbeeld
ca. 0,5% (voor de 10 jaarsrente!) zorgt bij
Waterweg Wonen voor het oplopen van deze
waarde tot ca. € 20 mln. negatief.
Overigens is er ook in die situatie nog geen
sprake van bijzondere liquiditeitsrisico’s die niet
in de reguliere bedrijfsvoering kunnen worden
opgelost.

Vergroten van het
inzicht in onze financiële
prestaties
Het kengetal Loan to value 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. Met uitzondering van
de jaren 2012 en 2013 blijft Waterweg
Wonen volgens het vigerend strategisch
voorraadbeleid binnen deze norm. In het vorig
perspectief lag alleen het jaar 2012 boven de
norm. Vanwege tegenvallende verkopen van
nieuwbouwwoningen in plannen die we wel
doorzetten, zullen we in 2012 en 2013 niet aan
onze norm voldoen.De bedrijfswaarde volgens
het strategisch voorraadbeleid is aanzienlijk
lager dan de WOZ-waarde van het bezit.

Deze bedraagt per eind 2011 circa € 1,7 miljard
ofwel circa € 136.000 per woning tegenover
€ 160.000 per woning voor een groep
van vergelijkbare corporaties. Het kengetal
interest dekkingsratio geeft de verhouding
weer tussen de operationele kasstroom en
de rentelasten. Als de dekkingsratio onder
de 1 ligt, wordt onvoldoende kasstroom uit
de exploitatie gegenereerd om de rentelasten
te betalen. Met 1,83 in 2011 scoren wij net
boven het gemiddelde van 2010 binnen de
sector. De komende jaren blijven wij ondanks de
oplopende financieringslasten nog ruimschoots
boven de minimumnorm van 1,25 uitkomen.
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.
In 2011 blijven wij met een direct rendement
van 5,88% ruim boven onze gemiddelde
vermogenskosten van 4,27% (minimale norm).
Dit zal de komende jaren ook het geval zijn.
De grafiek geeft de lasten van de afwaardering
van materiële vaste activa ten opzichte van de
andere lasten weer.
De hoge afwaardering wordt onder andere
veroorzaakt door financieel onrendabele
renovaties en nieuwbouwprojecten.
De overige investeringen bestonden in 2011 uit
circa € 225.000 aan automatisering, € 145.000
aan apparatuur en € 80.000 aan inventaris.

(Bedragen x € 1.000)
Loan to value

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Netto schuldpositie

337.359

397.919

394.743

383.738

369.650

354.544

Bedrijfswaarde

457.745

469.991

477.971

490.345

480.276

471.638

Aandeel externe financiering

71,38%

79,18%

78,54%

73,67%

71,57%

69,02%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Bedrijfsresultaat

22.610

18.618

35.874

33.102

36.728

34.695

Verkopen

4.087-

3.419-

3.832-

4.269-

5.170-

6.124-

674

536

582

559

501

513

(Bedragen x € 1.000)
Rendement

Afschrijving
Mutatie werkkapitaal

801-

-

-

-

-

-

Overige waardeveranderingen mva

7.953

14.014

-

-

-

-

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

26.349

29.749

32.624

29.392

32.059

29.084

Financieringslasten

14.691

13.568

15.382

15.935

15.396

15.208

Interest dekkingsratio
Bedrijfswaarde
Direct rendement vastgoed

1,79

2,19

2,12

1,84

2,08

1,91

457.745

469.991

477.971

490.345

480.276

471.638

5,76%

6,33%

6,83%

5,99%

6,68%

6,17%
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Waardeverandering materiële vaste activa en bedrijfslasten
€25

Doelstellingen bedrijfsplan
2012 - 2015
‘Wij staan voor financieel én
maatschappelijk rendement’

€15

€10

€5

Deelnemingen/VpB

Salarissen

Overige bedrijfslasten

Begroting 2011
lasten 2011

Zakelijke lasten

Onderhoud

rente

€0
Waardeverandering m .v .a .

(x € 1 mln .)

€20

lasten 2010

toekomstgericht!
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• Waterweg Wonen werkt aan het
verhogen van de waarde van Vlaardingen
(de kern van het Actieplan Wonen).
• `We willen ons financieel beleid blijven
afstemmen op onze grootste opgave,
namelijk de herstructurering van onze
woningvoorraad. Door te investeren in het
Actieplan Wonen, willen wij de waarde
van ons eigen bezit verhogen.’
• Wij willen sturen zowel op ‘direct’ als
‘indirect’ financieel rendement.
• Het sturen op ‘direct’ en ‘indirect’
financieel rendement willen we doen
door het begrip ‘vastgoedwaarde’ uit te
werken en dat te hanteren.
• Waterweg Wonen hanteert een eigen
maatschappelijk rendementmodel, waar
de resultaten van het Actieplan Wonen
onderdeel van uitmaken.
• We willen ons maatschappelijk
rendementmodel verder aanscherpen
door het toevoegen van resultaten uit de
Sociale index en de oordelen van klanten
en partners.

bijlagen

Bijlage Kengetallen

2011

2010

2009

2008

2007

- Woningen in exploitatie

12.219

12.635

12.756

12.724

12.938

- Woningen in aanbouw

0

0

44

44

44

12.219

12.635

12.800

12.768

12.982

- Winkels en bedrijfsruimten

171

186

182

175

177

- Parkeervoorzieningen en bergingen

924

944

924

924

927

Aantal verhuureenheden

Totaal woningen

- Overige objecten

4

4

16

17

30

13.318

13.769

13.922

13.884

14.116

- Huurprijs =< € 366,37

3.402

3.910

4.395

4.882

5.829

- € 366,37 < huurprijs =< € 561,98

8.010

7.975

7.694

7.338

6.654

807

750

667

504

455

- Aantal gevallen mutatieonderhoud

1.352

1.608

1.561

1.403

1.446

- Kosten reparatieonderhoud (= minus dekking servicedienst)

2.997

3.283

4.183

3.476

3.536

- Kosten mutatieonderhoud (= minus dekking servicedienst)

3.662

2.404

3.504

3.526

4.647

12.721

11.634

9.304

8.606

6.102

1.488

1.233

1.131

899

764

483

498

583

550

449

49

43

91

77

88

Totaal aantal verhuureenheden
Aantal woningen naar huurprijsklasse

- Huurprijs > € 561,98
(huurprijsklasse 2010 € 357,37/ € 548,18 en > € 548,18)
Kwaliteit

- Uitgaven planmatig onderhoud
Waarvan kosten contracten
- Groenonderhoud
- Onderhoud leefbaarheid
- Overig onderhoud
- Totaal onderhoud
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879

1.089

973

1.042

808

20.793

18.951

18.638

17.277

15.630

2011

2010

2009

2008

2007

- Huurachterstand in % jaarhuur

1,0%

1,0%

1,1%

1,0%

1,1%

- Huurderving in % jaarhuur (excl. projectderv.)

1,7%

1,3%

2,1%

1,4%

1,3%

- Mutatiegraad

8,7%

10,0%

10,9%

10,3%

10,7%

- Solvabiliteit*

19,0%

19,5%

7,0%

15,2%

24,9%

- Liquiditeit (current ratio)*

18,5%

21,4%

29,8%

64,3%

43,5%

- Rentabiliteit eigen vermogen*

-1,5%

-11,1%

-82,4%

-46,0%

-5,1%

- Rentabiliteit totale vermogen*

-0,3%

-2,2%

-5,8%

-7,0%

-1,3%

570

576

1.059

1.309

2.206

- Eigen vermogen*

96.164

97.609

29.429

53.670

78.371

- Voorzieningen*

35.340

46.311

54.966

35.985

14.800

- Huren

60.601

60.345

57.668

57.053

56.533

- Jaarresultaat*

1.445-

10.877-

24.241-

24.701-

3.959-

0

0

37

13

47

Het verhuren van woningen

Financiële continuïteit

- Cash-flow per woning in euro’s*
Balans en winst- en verliesrekening (x € 1.000)

- Overheidsbijdragen

* Vanaf 2010 op basis van waardering op actuele waarde, daarvoor op basis van waardering op minimumwaarde
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meerjaren
prognose

Balans 2012 - 2016
(Bedragen x € 1.000)

2012

2013

2014

2015

2016

517.795

531.836

528.660

520.527

521.572

ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

48

48

48

48

48

517.843

531.884

528.708

520.575

521.620

Voorraad verkoop

25.343

9.160

485

1.048-

974

Overige voorraden

172

172

172

172

172

Totaal vaste activa

Liquide middelen

-

-

-

-

-

2.005

2.005

2.005

2.005

2.005

27.520

11.337

2.662

1.129

3.151

545.363

543.221

531.370

521.704

524.771

Eigen vermogen

86.366

98.878

108.859

119.890

135.183

Voorzieningen (verlieslatende contracten)

42.043

21.431

10.466

4.232

7.127

861

861

861

861

861

Overige vorderingen
Totaal vlottende activa
Balanstotaal

PASSIVA

Voorzieningen overig
Terugkoopverplichting

26.504

29.353

32.516

35.915

39.013

Schulden lange termijn

371.415

365.390

351.222

333.735

315.531

Totaal langlopende passiva

527.189

515.913

503.924

494.633

497.715

Leningen o/g < 1 jaar

709

10.000

10.000

10.000

10.000

Overige kortlopende schulden

17.465

17.308

17.446

17.071

17.056

Totaal kortlopende passiva

18.174

27.308

27.446

27.071

27.056

545.363

543.221

531.370

521.704

524.771

15,8%

18,2%

20,5%

23,0%

25,8%

469.991

477.971

490.345

480.276

471.638

Balanstotaal
Solvabiliteit
Bedrijfswaarde
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Winst- en verliesrekening 2012 - 2016
(Bedragen x € 1.000)

Huuropbrengsten
Winst uit verkoop bestaand bezit

2012

2013

2014

2015

2016

61.699

62.754

64.174

66.325

67.313

3.419

3.832

4.269

5.170

6.124

12.889

6.969

6.266

9.297

3.611

1.898

980

936

949

963

860

806

810

819

531

Totaal bedrijfsopbrengsten

80.765

75.341

76.455

82.560

78.542

Externe kosten onderhanden projecten

12.917

6.969

6.266

9.296

5.714

536

582

559

501

513

14.014

0

0

0

0

Gerealiseerde opbrengst projecten
Gerealiseerde productie eigen bedrijf
Overige bedrijfsopbrengsten

Afschrijvingen
Overige waardeveranderingen mva
Erfpacht

306

268

258

257

253

Salarissen en sociale lasten

10.063

8.970

9.052

9.233

9.378

Onderhoud

12.383

11.086

12.549

12.262

13.607

4.900

4.685

4.779

4.469

4.502

0

0

3.000

2.806

2.827

500

476

474

477

481

Overige kosten werkorganisatie
Huurtoeslag bijdrage
Kosten stedelijke voorzieningen
CFV heffing

217

0

0

0

0

Overige bedrijfslasten

6.311

6.431

6.416

6.531

6.572

Totaal bedrijfslasten

62.147

39.467

43.353

45.832

43.847

Totaal bedrijfsresultaat

18.618

35.874

33.102

36.728

34.695

Rentebaten

898

816

130

0

0

Rentelasten

14.466-

16.198-

16.065-

15.396-

15.208-

5.050

20.492

17.167

21.332

19.487

0

0

0

0

0

5.050

20.492

17.167

21.332

19.487

14.847-

7.982-

7.188-

10.301-

4.192-

9.797-

12.510

9.979

11.031

15.295

Totaal jaarresultaat voor belasting
Vennootschapsbelasting
Jaarresultaat na belastingen
voor mutatie reële waarde

Mutatie reële waarde
Totaal jaarresultaat na belasting
en mutatie reële waarde
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jaarrekening
2011

Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming)
(Bedragen x € 1.000)

Ref.

2011

2010

Vaste activa
Materiële vaste activa

1.1
457.745

453.866

- Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

- Onroerende en roerende zaken in exploitatie

21.908

19.483

- Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling

18.424

16.370

1.753

2.004

499.830

491.723

- Deelnemingen

38

38

- Leningen u/g

10

0

Totaal financiële vaste activa

48

38

499.878

491.761

- Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
Totaal materiële vaste activa
Financiële vaste activa

1.2

Totaal vaste activa

Vlottende activa
Voorraden

1.3

- Voorraad afgebouwde onverkochte woningen

1.3.1

174

4.043

- Voorraden onderhanden werk te verkopen woningen

1.3.2

4.675

2.249

- Overige voorraden

1.3.3

Totaal voorraden
Vorderingen

146

172

4.995

6.464

1.4

- Huurdebiteuren

1.4.1

646

628

- Overige debiteuren

1.4.2

463

445

- Overige vorderingen

1.4.3

184

321

- Overlopende activa

1.4.4

612

611

1.905

2.005

129

505

7.029

8.974

506.907

500.735

Totaal vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa
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1.5

jaarrekening 2011

Ref.

2011

2010

96.164

97.609

PASSIVA
Eigen vermogen

1.6

- Overige reserves
Voorzieningen

1.7

- Voorziening onrendabele top renovatie en nieuwbouw

1.7.1

34.303

45.450

- Voorziening garantie betreffende onderhoud VvE

1.7.2

461

486

- Voorziening persoonlijk loopbaan ontwikkelingsplan

1.7.3

325

375

- Voorziening negatieve waarde ineffectieve derivaten

1.7.4

251

0

35.340

46.311

Totaal voorzieningen
Langlopende schulden

1.8

- Leningen overheid

1.8.1

6.352

7.069

- Leningen kredietinstellingen

1.8.2

308.647

288.049

- Waarborgsommen

1.8.3

131

160

- Terugkoopverplichting verkoop onder voorwaarden

1.8.4

Totaal langlopende schulden
Kortlopende schulden

1.9

- Leningen < 1 jaar

1.9.1

22.229

19.608

337.359

314.886

11.718

12.186

- Bank

1.9.2

9.251

10.590

- Schulden aan leveranciers

1.9.3

3.439

4.402

- Pensioenen, belastingen en sociale verzekeringen

1.9.4

1.894

2.723

- Onderhanden projecten

1.9.5

387

383

- Overige schulden

1.9.6

1.526

1.319

- Overlopende passiva

1.9.7

9.829

10.326

38.044

41.929

506.907

500.735

Totaal kortlopende schulden
Totaal passiva
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Winst- en verliesrekening over 2011
(Bedragen x € 1.000)

Ref.

Begroting
2011

Resultaat
2011

Resultaat
2010

Bedrijfsopbrengsten
- Huren en vergoedingen

2.1

61.308

60.601

60.345

- Verkoop onroerend goed

2.2

6.258

4.087

4.197

- Gerealiseerde opbrengst projecten

2.3

17.989

2.844

12.398

- Geactiveerde productie tbv het eigen bedrijf

2.4

3.141

2.590

2.631

- Overige bedrijfsopbrengsten

2.5

Som der bedrijfsopbrengsten

784

877

638

89.480

70.999

80.209

17.982

2.455

12.421

Bedrijfslasten
- Externe kosten onderhanden projecten

2.6

- Afschrijving op materiële vaste activa

2.7

595

649

608

- Overige waardeveranderingen op m.v.a.

2.8

20.079

7.766

17.552

- Erfpacht

2.9

- Lonen en salarissen

2.10

310

306

307

7.355

7.535

7.545

- Pensioen en sociale lasten

2.11

2.591

2.441

2.438

- Lasten onderhoud

2.12

11.206

13.424

12.188

- Overige bedrijfslasten

2.13

12.844

13.813

13.825

Som der bedrijfslasten

72.962

48.389

66.884

Bedrijfsresultaat

16.518

22.610

13.325

- Rentebaten

2.14

0

46

74

- Rentelasten

2.15

14.793-

14.737-

13.659-

1.725

7.919

260-

0

0

0

Jaarresultaat voor belastingen
- Belastingen

2.16

- Resultaat deelnemingen

2.17

0

0

1

- Waardeverandering financiële vaste activa

2.18

0

241-

0

1.725

7.678

259-

7.473-

9.123-

10.618-

5.748-

1.445-

10.877-

Jaarresultaat na belastingen voor mutatie reële waarde
- Mutatie reële waarde materiële vaste activa
Jaarresultaat na belastingen na mutatie reële waarde
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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.
Waterweg Wonen stuurt actief op haar
liquiditeitspositie door gebruik te maken
van kasstroomprognoses per maand voor
de eerstkomende 12 maanden, aangevuld
met kasstroomprognoses per jaar voor de
daarop aansluitende eerste 9 jaar. De hieruit
voortvloeiende financieringsbehoefte wordt in
hoofdlijnen ingevuld met het aantrekken van
leningen. Waterweg Wonen is deelnemer van
het WSW en beschikt voor de periode 2012 tot
en met 2014 over een faciliteringsvolume van
€ 160 miljoen borgbare leningen. Bij uitvoering
van de voorgenomen investeringen bedraagt
de financieringsbehoefte € 153 miljoen over
dezelfde periode. Waterweg Wonen is voor
de beschikbaarheid van financiering sterk
afhankelijk van het blijvend functioneren van het
borgingsstelsel via het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw. De gemeente Vlaardingen heeft
met het WSW een achtervangovereenkomst
afgesloten voor de financieringsbehoefte van
Waterweg Wonen tot en met 2014.
Voor het opvangen van de resterende
schommelingen in liquiditeit beschikt Waterweg
Wonen over een kredietfaciliteit bij de BNG van
€ 18,1 miljoen, waarvan ultimo 2011 € 9,3
miljoen was opgenomen. Hierbij wordt een
beperkt krediet- en liquiditeitsrisico gelopen
doordat de rekening-courant faciliteit volledig van
één bank is betrokken.
Uit hoofde van het borgingsstelsel heeft
Waterweg Wonen een obligo verplichting jegens
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het WSW van 3,85% van de restschuld van de
door Waterweg Wonen opgenomen, door het
WSW geborgde leningen. Ultimo 2011 bedraagt
dit obligo € 12,9 miljoen. Indien het WSW dit
obligo zou opeisen dient Waterweg Wonen het
bedrag binnen 30 dagen aan het WSW over
te maken. Waterweg Wonen verwacht indien
noodzakelijk aan deze verplichting te kunnen
voldoen door het nog niet benutte deel van het
financieringskrediet aan te spreken, en zo nodig
een aanvullende lening aan te trekken binnen het
aanwezige faciliteringsvolume.

Renterisico
Waterweg Wonen loopt renterisico over
de rentedragende vorderingen (met name
onder financiële vaste activa en liquide
middelen) en rentedragende langlopende en
kortlopende schulden (waaronder schulden
aan kredietinstellingen). Voor vorderingen en
schulden met variabele renteafspraken loopt
Waterweg Wonen risico ten aanzien van
toekomstige kasstromen, met betrekking tot
vastrentende vorderingen en schulden loopt
Waterweg Wonen risico’s over de marktwaarde.
Met betrekking tot de vorderingen worden geen
financiële derivaten met betrekking tot renterisico
gecontracteerd.
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 renteaanpassing aan de orde
is. Ter beheersing van dit renterisico streeft
Waterweg Wonen er naar dat in geen enkel jaar
méér 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 renterisico grafiek op de
pagina hiernaast).

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 renteinstrumenten 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 overheids
gegarandeerde partijen en banken met
minimaal een kredietwaardigheid van A.
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Renterisico
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-49,0

-52,8

-57,1

-54,7

-52,2

-49,5

-46,1

-44,1

-41,8

-37,9

34,9

-0,6

-20,4

-21,4

-28,2

-24,5

-26,7

-57,4

-27,6

1,1

-0,5

-41,3

-16,9

-19,5

-22,3

-18,0

-28,7

-57,1

-15,5

0,0

Totaal renterisico

Totaal excl inv

WaWo norm

Ten aanzien van het renterisico dat zich in 2019 manifesteert zullen, zodra dit binnen de bestaande borgingsfaciliteiten mogelijk is, maatregelen getroffen worden om deze piek te spreiden.
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Overige informatie
Persoonlijke gegevens toezichthouders, per 31 december 2011:
Naam

Functie

Leeftijd

Hoofdfuncties

Nevenfuncties

De heer mr. M.J. Faro

Voorzitter

59

Partner bij Certa Legal

geen

Associate Boer & Croon
Eigenaar Farò Consultancy
De heer M.M. Keizerwaard

Vicevoorzitter

63

Voorheen commissaris van
politie Rotterdam-Rijnmond

geen

De heer mr. H.P. Kuijpers MCM

Lid

50

Directeur Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

1) Lid van het College van
Beroep Reclame Code Commissie

De heer ing. A. Warnaar

Lid

71

Partner bij
ICP+Vastgoedconsultants
Rotterdam

1) Lid College van deskundigen VGO-keur FOSAG (Keurmerk Vastgoed Onderhoudsbedrijven)

Eigenaar Ontwikkeld beheer
woningen
Mevrouw mr. A.C. Spindler

Lid

55

Gemeentesecretaris/ algemeen directeur gemeente
Bergen op Zoom

geen

De heer mr. G.J.A.M. van der Vossen RC

Lid/ auditcommissie

49

Vennoot Holland Consulting
Group

1) Voorzitter RvC Mitros
2) Lid RvT Stichting DOEN

De heer drs. E. Kemperman MBA

Lid/ auditcommissie

47

Directeur Project Control
Online B.V. (eigenaar)

1) Lid Raad van Commissarissen Vallei Wonen
2) Lid bestuur Vereniging van
Toezichthouders bij Woningcorporaties

Beloning toezichthouders 2011
Naam

Vergoeding

Onkostenvergoeding

Totaal

Aftredend

13.798

1 januari 2013

De heer mr. M.J. Faro

13.798

De heer M.M. Keizerwaard

10.925

750

11.675

1 januari 2013

De heer mr. H.P. Kuijpers MCM

8.807

750

9.557

1 januari 2014

De heer ing. A. Warnaar

8.807

750

9.557

1 januari 2015

Mevrouw mr. A.C. Spindler

8.807

750

9.557

1 januari 2016

De heer mr. G.J.A.M. van der Vossen RC

8.807

750

9.557

1 januari 2014

De heer drs. E. Kemperman MBA

8.807

750

9.557

1 januari 2013*

68.758

4.500

73.258

* Mogelijkheid tot herbenoeming. De overige leden zijn aftredend.
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Beloning toezichthouders 2010
Naam

Vergoeding

Onkostenvergoeding

Totaal

De heer mr. M.J. Faro

13.621

13.621

De heer M.M. Keizerwaard

10.775

750

11.525

De heer mr. H.P. Kuijpers MCM

8.684

750

9.434

De heer ing. A. Warnaar

8.684

750

9.434

Mevrouw mr. A.C. Spindler

8.684

750

9.434

De heer mr. G.J.A.M. van der Vossen RC

8.684

750

9.434

De heer drs. E. Kemperman MBA

8.684

750

9.434

67.816

4.500

72.316

Persoonlijke gegevens bestuurder per 31 december 2011:
Naam

Functie

Leeftijd

Nevenfuncties

Werkzaam in huidige
functie sinds

De heer L.C. de Jong

Directeur-bestuurder

61

Geen

fulltime sinds 1-10-2002

Bezoldigingsgegevens op grond van artikel 2:383 BW

2011

2010

160.877

1 58.719

Beloningen betaalbaar op termijn

26.656

26.470

Bonus

25.527

23.724

Totaal

213.060

2 08.913

Periodiek betaalde beloningen

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens
Vanaf 2006 is de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) van kracht. Een deel van de wet is van toepassing
verklaard op toegelateninstellingen volkshuisvesting. Gemeld dienen te worden de functionarissen die meer verdienen dan € 193.000 (2011).
Directeur-bestuurder fulltime sedert 1 oktober 2002
Belastbaar jaarloon
Pensioen afdrachten en overige voorzieningen betaalbaar op termijn
Totaal

2011

2010

170.229

1 66.804

38.777

38.507

209.006

2 05.311

De beloning van de directeur bestuurder is in lijn met de salariscode voor de sector.

Werknemers
Gedurende het jaar 2011 had Waterweg Wonen gemiddeld 152,7 werknemers in dienst (2010: 154,9).
Dit aantal is gebaseerd op het aantal fulltime equivalenten. Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam.

Vlaardingen, 8 juni
Stichting Waterweg Wonen

Directie,

De Raad van Commissarissen,

Mevrouw mr. A.C. Spindler, Lid

De heer mr. M.J. Faro, Voorzitter

De heer mr. G.J.A.M. van der Vossen RC, Lid/
auditcommissie

De heer M.M. Keizerwaard, Vicevoorzitter
De heer mr. H.P. Kuijpers MCM, Lid

De heer L.C. de Jong
Directeur-bestuurder

De heer ing. A. Warnaar, Lid

De heer drs. E. Kemperman MBA, Lid/ auditcommissie
Stichting Waterweg Wonen
Burgemeester Van Lierplein 51
Vlaardingen
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