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Sinds de bruteringsoperatie van 1995 waarin de corporaties verzelfstandigd werden en 
subsidies afgeschaft werden is de politieke aandacht voor corporaties niet meer zo groot 
geweest al nu. Door een aantal incidenten binnen de volkshuisvesting, zoals het Vestia-
debacle en een aantal projecten dat fout afliep, staat de corporatiesector als geheel in 
het verdomhoekje. Onterecht, omdat de meeste huurwoningen van goede kwaliteit zijn, 
tegen een zeer acceptabele huur waarin het minst draagkrachtige en meest kwetsbare 
deel van de Nederlandse bevolking een dak boven het hoofd vindt. Daarnaast leveren de 
meeste corporaties een forse bijdrage in de leefbaarheid van vele buurten en wijken in 
Nederland. Bij herstructureringsopgaven hebben corporaties meestal het voortouw. 60% 
van de woningbouwproductie in Nederland was in 2011 van de corporaties. Het wordt 
tijd dat hier weer de aandacht en focus op komt te liggen en dat dit gegeven weer gezien 
en gewaardeerd gaat worden. Nederland kent een prachtig volkshuisvestelijksysteem 
dat geen speelbal zou mogen zijn van de politiek.

Failliet?
Sinds september 2012 heeft Nederland een nieuwe regering en hebben we weer een 
minister Wonen. In plaats van integraal de woningmarkt gezond te maken en door slim 
en strategisch te handelen de crisis in de bouw te verzachten, kiest dit kabinet voor een 
heel andere koers. De koopsector wordt redelijk ontzien. De nieuwbouwsector laat men 
vrijwel in de kou staan en de huurder mag een groot deel van het overheidstekort gaan 
betalen. Onder grote druk heeft deze regering haar plannen iets bijgesteld. De corporaties 
moeten 1,7 miljard in plaats van 2 miljard aan extra belasting gaan betalen. Dit bedrag 
mag worden verhaald op onze huurders. Verdien je meer dan € 43.000,- per jaar dan gaat 
de huur de komende jaren 6% per jaar extra omhoog, verdien je tussen de € 34.000,- en 
de € 43.000,- dan zal de huur jaarlijks met 2% stijgen en verdien je minder dan € 34.000,- 
dan stijgt de huur 1,5% per jaar. Deze verhogingen komen bovenop de inflatie. 

Mijn verwachting is dat, ondanks de bijgestelde woningmarktplannen, meerdere 
corporaties in financiële problemen zullen komen. Dit geldt, in eerste instantie, niet voor 
Woningstichting Den Helder. Maar in het corporatiebestel staan alle corporaties garant 
voor elkaar. Als veel dominostenen omvallen zijn de gevolgen desastreus!

Hogere woonlasten? Zonnepanelen!
Corporaties, en ook Woningstichting Den Helder, huisvesten de meest kwetsbare 
doelgroepen. Zeker in tijden van crisis komt deze lastenverzwaring extra hard aan, omdat 
op andere voorzieningen, zoals bijvoorbeeld zorg en welzijn, ook fors wordt bezuinigd. 
Ons dilemma is op welke wijze wij enerzijds ons deel van de 1,7 miljard verhuurdersheffing 
kunnen betalen en anderzijds kunnen zorgen dat onze huurwoningen nog betaalbaar Robbert Waltmann, Algemeen Directeur
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Voorwoord
blijven? Helaas zijn ook wij door de heffing  gedwongen om de huren extra te 
verhogen. Toch proberen we ook de komende periode de totale woonlasten van onze 
woningen betaalbaar te houden. In 2013 starten we met een proef om zonnepanelen 
op grondgebonden woningen te plaatsen. We willen hiermee onderzoeken of de 
energielastenstijging beperkt kan worden. Dit geldt voor nu, maar zeker voor in de 
toekomst. 

Vestiaheffing
De reddingoperatie van Vestia, de grootste corporatie van Nederland, kost de 
corporatiesector de komende 5 jaar iets meer dan 2 miljard euro. Deze enorme 
kostenpost is in onze ogen vooral ontstaan door gebrekkig toezicht van de RvC van 
Vestia, de accountant van Vestia, het CFV, het WSW en het ministerie. In ieder geval is 
volstrekt duidelijk dat de andere corporaties op geen enkel manier betrokken waren bij 
het falen van Vestia. Toch koos voormalig minister Spies er voor om het grootste deel 
van de rekening bij de andere corporaties neer te leggen, terwijl er ook andere keuzes 
mogelijk zijn. Alleen al in 2013 moet Woningstichting Den Helder meer dan 2 miljoen 
betalen om Vestia te redden.

Bouwcrisis
Door de onredelijke extra belastingbijdrage voor woningcorporaties van 1,7 miljard 
euro per jaar en de Vestiaheffing van totaal 2,1 miljard euro, zijn vrijwel alle corporaties 
gedwongen om hun investeringen in de nieuwbouw, maar ook in het onderhoud van 
de bestaande huurwoningen, fors terug te draaien. Woningstichting Den Helder hoeft 
gelukkig nog niet te snijden in haar onderhoudsprogramma. Zeker omdat dit leidt tot 
slechtere woningen, terwijl de huur wel blijft stijgen. En uiteindelijk moeten de kosten 
voor het onderhoud toch worden gemaakt. 
Wel hebben wij onze investeringen in de nieuwbouw fors moeten verminderen. De 
komende 5 jaar investeren we 60 miljoen euro minder in Den Helder. Wat voor ons geldt, 
geldt zeker ook voor andere corporaties. In Nederland zal hierdoor de komende jaren nog 
minder worden gebouwd. De corporaties hebben hun investeringen voor de komende 
jaren met vele miljarden verminderd. De bouwsector is door het regeringsbeleid, naast 
de huurder, het tweede kind van de rekening. De bouwsector en alle daarmee verwante 
bedrijven worden hierdoor harder getroffen dan noodzakelijk. De afgelopen periode 
zijn al tientallen bedrijven failliet gegaan en hebben tienduizenden mensen hun baan 
verloren en daar zal het helaas niet bij blijven.

Terug in je hok?
Het nieuwe regeringsbeleid dwingt corporaties zich te beperken tot haar kerntaak: 

sociale huurwoningen verhuren en bouwen. Woningstichting Den Helder is van mening 
dat dit een veel te beperkte wijze van kijken is. Leefbaarheid hoort volgens de minister 
niet meer tot ons taakveld. Dit is, in onze ogen, een zeer kortzichtige visie. Wie pakt deze 
taak dan op? Zal de gemeente ons zeer succesvolle toezichthoudersproject voortzetten, 
dat met de Hein Roethoffprijs beloond was? Is het niet verstandig om naast de woning 
ook de woonomgeving schoon, heel en veilig te houden? Alleen dan zorg je voor een 
goede leefomgeving. Den Helder kent daarbij nog wat specifieke kenmerken. Er zijn ruim 
voldoende huurwoningen, het inwoneraantal krimpt, de bevolking vergrijst en er is juist 
behoefte aan een grotere diversiteit van de woningvoorraad. De stad kent verder een 
zwak investeringklimaat. Zo is bijvoorbeeld projectontwikkelaar Synchroon vertrokken 
zonder ook maar één van haar projecten te ontwikkelen. 
Als eigenaar van meer dan 40% van alle woningen in Den Helder kan Woningstichting 
zich niet veroorloven om zich uitsluitend te beperken tot haar kerntaak. Woningstichting 
Den Helder heeft dan ook een brede taakopvatting. Een verbetering van het woon- en 
leefklimaat van Den Helder zorgt vanzelfsprekend ook voor een betere verhuurbaarheid 
van onze woningen.

Kan het ook anders? Investeren in plaats van doneren!
Ja, wij denken van wel. In plaats van belasting te heffen zou de overheid corporaties 
moeten stimuleren om (weer) breed te investeren. Corporaties investeren al van oudsher 
anticyclisch. 
Woningstichting Den Helder geeft de voorkeur aan jaarlijks 40 tot 45 miljoen euro 
investeren in Den Helder boven  7 á 8 miljoen belasting aan de overheid doneren. Indirect 
ontvangt de overheid via de BTW toch haar geld, maar dan pas nadat Den Helder er van 
heeft geprofiteerd. Voordeel van de overheid is bovendien dat de werkgelegenheid in 
stand blijft. Er hoeven dan minder uitkeringen te worden betaald.

Kommer en kwel
Is het dan allemaal kommer en kwel? Nee, zeker niet. Woningstichting Den Helder is door 
haar financieel solide beleid nog steeds een solvabel bedrijf. We kunnen de komende 
jaren nog steeds investeren en zullen dat de komende jaren ook blijven doen. 
We hebben dit jaar de brede school aan de Pasteurstraat opgeleverd en 33 woningen 
van het project de Werviaan. Het Lyceumhof aan de Timorlaan vordert gestaag en 
het Herinneringsmuseum in de oude muziekkoepel bruist na de restauratie van de 
activiteiten. In de Schooten zijn 250 woningen voorzien van nieuwe kozijnen en 80% van 
deze woningen zijn uitgebouwd met een prachtige erker. Woningstichting Den Helder 
staat voor kwaliteit en tevreden huurders en zal dat ook in 2013 en de jaren daarna 
blijven doen.
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Samen
Woningstichting Den Helder is zich er steeds meer van bewust dat zij haar taak niet kan vervullen 
zonder samenwerking met vele partners binnen en buiten Den Helder. We zijn blij met de goede 
samenwerking met partners in het onderwijs, in zorg en welzijn, het college van Den Helder, het 
ambtelijk apparaat en Zeestad. De samenwerking van een vijftal grotere corporaties in Noord-
Holland Noord via Kracht door Verbinding levert mooie concrete resultaten op.
Ook prijzen we ons gelukkig met een gemotiveerde groep medewerkers. Ondanks de donkere 
wolken komend vanuit ‘Den Haag’ zijn onze medewerkers iedere dag weer volop aan de slag om 
het beste te geven aan onze huurders en Den Helder. Dit gold voor 2012, maar zeker ook voor 2013 
en verder.

2013
Den Helder staat aan een vooravond van een enorme verandering. De commissie Deetman/
Mans heeft geadviseerd om meer in het stadshart te investeren om verpaupering van de stad te 
voorkomen. De gemeente heeft, na zeer veel vergaderen, besloten om te investeren in een nieuwe 
schouwburg en een stadhuis. Hiermee laat zij zien dat zij serieus werk wil maken van de binnenstad 
en dat zij vertrouwen heeft in de ingeslagen weg. 
Voor Woningstichting Den Helder was dat het teken om samen met Zeestad en ontwikkelaar 
Proper Stok te starten met ons investeringprogramma voor de binnenstad. Eind 2012 zijn we 
begonnen met het vernieuwen van een aantal gevels in de Beatrixstraat. We zijn ook gestart met 
het project Keizersbrug. Rond maart verwachten we te kunnen aanvangen met het project Kop 
van de Beatrixstraat.
De architect voor de nieuwe bibliotheek in School 7 is inmiddels geselecteerd en we hopen eind 
van 2013 met de bouw te kunnen beginnen. Samen met Zeestad/gemeente hebben we de 
pandeigenaren van de Keizerstraat aangeboden om samen met hen hun gevels weer in oude 
luister te herstellen. 
Ook buiten het stadshart blijft Woningstichting actief. Het oude Trefpunt in Julianadorp zal in 2013 
omgetoverd worden tot een multifunctionele accommodatie en in Nieuw Den Helder zal, na het 
gereed komen van het nieuwe bestemmingsplan, een start kunnen worden gemaakt met het CPO-
plan aan de Eemstraat/Scheldestraat.

Ondanks de crisis kan Den Helder, door eendrachtig samen te werken en door een rechte koers te 
varen, grote stappen vooruit maken. Helderheid en duidelijkheid blijven in deze fase cruciaal. 

Namens de directie

Robbert Waltmann
Algemeen Directeur
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Naam van de instelling:
Oprichtingsdatum:

Gemeente waar de instelling haar woonplaats heeft:
Adres:

Datum en nummer van het koninklijk besluit, waarbij de instelling is toegelaten:

Datum en nummer inschrijving bij Kamer van Koophandel:

In de stichting zijn destijds opgegaan:

Conform de beschikking voorschriften beredeneerd verslag van de werkzaamheden,
alsmede inrichting administratie toegelaten instelling 1977 biedt het bestuur van
Woningstichting Den Helder hierbij de verslaglegging aan over het jaar 2012.

Woningstichting Den Helder
26 oktober 1922
Den Helder
Middenweg 159
Nr. 49 d.d. 27 augustus 1910

Nr.3036 d.d. 28 maart 1961

De Vereniging voor Volkshuisvesting ‘Helder’
(opgericht 13 juli 1910)
De Marine Woningbouwvereniging ‘Algemeen Belang’
(opgericht 4 november 1910)
De R.K. Woningbouwvereniging ‘Verbeteren zij ons streven’
(opgericht 31 juli 1919)
De Woningbouwvereniging ‘Licht en lucht’
(opgericht 7 oktober 1910)

Woningstichting Den Helder heeft een aantal dochterondernemingen en deelnemingen.
In hoofdstuk 2 van dit verslag, de Holding Woningstichting Den Helder, is een overzicht
daarvan opgenomen.
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De nevenactiviteiten van Woningstichting zijn altijd verricht vanuit daarvoor afzonderlijk opgerichte rechtspersonen. Een schematisch overzicht van de structuur is hieronder vermeld. 
De plaats waar onze nevenactiviteiten binnen onze holding zijn ondergebracht, sluit aan op de nieuwste ontwikkeling. Het aangaan van deze verbindingen is met name noodzakelijk om 
te voldoen aan het tweede taakveld (herstructurering) en het derde taakveld (duurzaamheid).
De directie van Woningstichting vormt ook de directie van de verbindingen, terwijl de Raad van Commissarissen ook het toezicht uitoefent op deze verbindingen.

Toelichting op de onderdelen van deze structuur
1  Woningstichting Den Helder voert de taken uit die bij haar berusten conform 

de taakvelden behorend bij haar status als Toegelaten Instelling Volkshuisvesting.  
De directie van Woningstichting werd gevormd door R.P Waltmann (algemeen  
directeur) en P.F. Kramer (financieel directeur).

 De bedrijfsleiders zijn R. van der Linden Vooren, A. op ’t Ende, H. J. Everhardus,  
M. de Winter, J. Bakker en P. Wiering.

2 Helder Vastgoed  B.V. is de houdstermaatschappij van de dochtermaatschappijen, 
voert daarover de directie en functioneert als financier voor de dochtermaat-
schappijen. De aandelen van deze b.v. zijn in eigendom van de Woningstichting 
Den Helder, die ook de directie voert. Deze b.v is opgericht d.d. 30 december 2002.

3 Helder Vastgoed Woondiensten B.V. voert allerlei werkzaamheden uit op het  
terrein van de volkshuisvesting waaronder mede begrepen wordt het beheer van 
woningen en gebouwen van derden. 

 Deze b.v. is opgericht d.d. 30 december 2002. 
 Adjunct-directeur van deze b.v. is H. J. Everhardus.

> Groep Concernbeheer

> Groep Woondiensten

> Groep vastgoedbeheer

> Groep vastgoedontwikkeling

 >

 >

 >

 >

 >

 >

 >

  >

  >
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4 Helder Vastgoed Onderhoud B.V. verzorgt onderhoudswerkzaamheden aan 
woningen en gebouwen van derden (inclusief kopers van huurwoningen), onder  
andere door middel van onderhoudsabonnementen. 

 Deze b.v. is opgericht d.d. 30 december 2002. 
 Adjunct-directeur van deze b.v. is M. de Winter.
5 Helder Vastgoed Schilderwerken B.V. verzorgt schilderwerken, glaswerken en  

gevelonderhoud aan woningen en gebouwen die eigendom zijn van   particulieren 
(kopers huurwoningen), instellingen en verenigingen van   eigenaars.  

 Deze b.v is opgericht d.d. 30 december 2002. 
 Adjunct-directeur van deze b.v. is P. Wiering.
6 Helder Vastgoed Bouwadvies B.V. geeft adviezen en verricht voorbereidingswerk-

zaamheden in opdracht van particuliere eigenaren (kopers huurwoningen),  collega 
woningcorporaties, instellingen en verenigingen van eigenaars.

 Deze b.v. is opgericht d.d. 30 december 2002. 
 Adjunct-directeur van deze b.v. is A. op ’t Ende.
7 Helder Vastgoed Projectontwikkeling B.V. (voorheen Westerwaard Wonen 

Den Helder B.V). is opgericht d.d. 10 oktober 1995 en voerde projectontwikkelings-
activiteiten uit o.a. binnen herstructureringsgebieden. Vanaf 1 oktober 2012 zijn deze 
activiteiten overgenomen door Woningstichting Den Helder B.V. 

 Adjunct-directeur van deze b.v. is  R. van der Linden Vooren.

8 Aannemingsbedrijf J.J. Dozy  B.V. is op 1 oktober 2012 gesplitst. Aannemingsbedrijf 
J.J. Dozy B.V. wordt vanaf dat moment Dozy Holding B.V. genoemd. Deze holding is voor 
100% aandeelhouder van respectievelijk Dozy Ontwikkeling B.V. dat projectontwik- 
keling uitvoert en Aannemingsbedrijf Dozy B.V., dat algemene burgerlijke en utili-
teitsbouw doet. Directeur van deze b.v. is G. Seegers. Tot 1 oktober werd de Raad van  
Commissarissen gevormd door B. Mooiman. Na de splitsing vormt de Raad van  
Commissarissen van Woningstichting Den Helder ook de Raad van Commissarissen van 
Helder Vastgoed B.V. en daarmee indirect ook die van de verschillende Dozy B.V.’s.  

9 Helder Vastgoedbeheer B.V. (voorheen  Delatron Nederland Holding B.V.) betreft 
een onroerend goed b.v. waarin een aantal panden in de binnenstad dat was aange-
kocht in het kader van de herstructurering van de binnenstad van Den Helder was  
opgenomen. Deze activiteiten zijn per 1 oktober 2012 overgenomen door  
Woningstichting Den Helder.

 De aankoop van deze b.v. dateert van 31 december 2001.
 Adjunct-directeur van deze b.v. is H. van der Veen.

In verband met de Europese Richtlijnen moet er een scherper onderscheid 
gemaakt worden tussen DAEB en Niet-DAEB activiteiten. DAEB staat voor Diensten 
van Administratief en Economisch belang. Woningstichting heeft tot oktober 
2012 alle projectontwikkelingsactiviteiten uit laten voeren door Helder Vastgoed 
Projectontwikkeling B.V. (voorheen Westerwaard Wonen B.V). Niet-DAEB onroerend goed 
was grotendeels ondergebracht bij Helder Vastgoedbeheer B.V. (voorheen Delatron 
Holding B.V.). Naar aanleiding van de Herzieningswet Woningwet zijn vanaf 1 oktober 
2012 de ontwikkelingsactiviteiten en het Niet-DAEB onroerend goed weer ondergebracht 
bij Woningstichting, waar wel een administratieve scheiding tussen DAEB en Niet-DAEB 
wordt aangehouden. Deze overheveling is met name gebeurd omdat de financiering van 
Niet-DAEB activiteiten gemakkelijker is wanneer deze via Woningstichting loopt. 

De activiteiten van Helder Vastgoed Projectontwikkeling B.V. en Helder Vastgoedbeheer 
B.V. zijn op 1 oktober 2012 overgenomen door Woningstichting Den Helder. Tegelijkertijd 
zijn de meeste activa en passiva van deze beide B.V.’s overgenomen door Woningstichting. 
De overige b.v.‘s zijn in het verslagjaar verder gegaan met het uitbouwen van activiteiten. 
Alle b.v.’s hadden een positief operationeel resultaat.  Helder Vastgoed B.V. had een 
geconsolideerde winst, na aftrek van rentelasten en belastingen, van 479.000 euro. 
Deze winst wordt enkel uitgekeerd aan Woningstichting Den Helder en komt dus geheel 
ten goede van de volkshuisvesting. In hoofdstuk 5 van dit jaarverslag wordt een nadere 
toelichting op de resultaten gegeven. Verder verwijzen we naar de jaarverslagen van de 
verschillende b.v.’s.

Nieuwe belettering bedrijfsbus Helder Vastgoed Schilderwerken
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3.1   PERSONALIA

Het bestuur van Woningstichting Den Helder bestond op 31 december 2012 uit  
drs. R.P. Waltmann, directeur/bestuurder, 43 jaar, werkzaam bij de Woningstichting sinds 
1 januari 2011 als directeur en sinds 1 september 2011 directeur/bestuurder. De heer  
Waltmann vervult geen nevenfuncties. Hij is voor onbepaalde tijd benoemd. 

De Raad van Commissarissen van Woningstichting Den Helder was per 31 december 
2012 als volgt samengesteld: 
•	Dhr.	mr.	M.C.	van	der	Jagt,	voorzitter,	64	jaar,	in	functie	vanaf	2005,	herkozen	in	2009,	 

uiterlijk aftredend eind 2013. Relevante (neven-) functie was in 2012 die van Directeur  
Bedrijfsvoering van de Rechtbank te Alkmaar. Hij is benoemd als onafhankelijk 
commissaris. Met zijn juridische achtergrond betreft zijn voornaamste  
deskundigheidsgebied alle juridische zaken. Met ingang van 1 januari 2011 is de heer 
Van der Jagt voorzitter van de RvC; 
•	Mevr.	A.J.Verhoog-	Bokma,	lid,	67	jaar,	in	functie	vanaf	2000,	herkozen	in	2009,	uiterlijk	 

aftredend eind 2013. Zij is lid op voordacht van de ondernemingsraad. Relevante 
(neven-) functies zijn: Organisatieadviseur, Voorzitter Klachtencommissie 
Gemeente Castricum. Met haar bestuurlijke achtergrond liggen haar voornaamste 
deskundigheidsgebieden binnen  zorg en wonen evenals bij politieke processen;
•	Mevr.	M.D.	van	Luijk,	vice-voorzitter,	48	jaar,	 in	functie	vanaf	2009,	herbenoemd	eind	

2012, uiterlijk aftredend in 2016. Zij is lid op voordracht van de ondernemingsraad. 
Relevante (neven-) functie is die van directeur van DHTC (Den Helder Training Centre 
B.V.). Zij onderscheidt zich door kennis van bedrijfsvoering en opleidingen. Gezien 
de vele actuele ontwikkelingen die Woningstichting Den Helder op deze terreinen 
meemaakt dienen deze twee gebieden stevig in de Raad verankerd te worden. 
Met ingang van 1 januari 2012 is mevrouw van Luijk vice-voorzitter van de RvC;
•	Mevr.	drs.	A.	van	Langen-Visbeek,	lid,	44	jaar,	in	functie	sinds	2011,herkiesbaar	in	2015,	

uiterlijk aftredend in 2018. Lid op voordracht van de Stichting Huurdersbelangen. 
Relevante (neven-) functies zijn: directeur regionale Stichting WonenPlus 
Noord-Holland Midden, lid RvT Odion alsmede voorzitter van de VVD-fractie in de  
gemeenteraad van Medemblik. Met haar bestuurlijke achtergrond is haar voornaamste 
deskundigheidsgebied politieke processen, wonen, welzijn en zorg.
•	De	 heer	 drs.	 N.L.T.J.	 Hufner	MBA	 RBA,	 lid,	 53	 jaar,	 in	 functie	 sinds	 2011,	 herkiesbaar	

in 2015, uiterlijk aftredend in 2018. Hij is benoemd als onafhankelijk commissaris. De 
heer Hufner is Senior Consultant & Treasurer bij Thésor Groep B.V.. Met zijn financiële 
achtergrond is zijn voornaamste deskundigheidsgebied financiën.  
•	De	 heer	 P.A.G.	 Conijn,	 lid,	 55	 jaar,	 in	 functie	 sinds	 2012,	 lid	 op	 voordracht	 van	 de	
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Stichting Huurdersbelangen. Herkiesbaar in 2016, uiterlijk aftredend in 2019. 
Relevante (neven-) functie waren in 2012 die van directeur/vennoot van  
Prommenz vof alsmede DGA van DevCon projectontwikkeling BV. Met zijn bedrijfs- 
economische en technische achtergrond zijn de voornaamste deskundigheidsgebieden  
projectontwikkeling en bedrijfsvoering. 

3.2  WERKWIJZE

De Raad van Commissarissen (de Raad) heeft gedurende het verslagjaar zeven maal 
overleg gevoerd met de directie en is twee maal zonder de directie bijeengekomen. 
Eenmaal was de externe accountant aanwezig bij deze vergadering, waarbij de  
management letter besproken werd alsmede de algemene ontwikkelingen 
binnen de corporatiewereld. In één vergadering waren medewerkers van het betrokken 
notariskantoor aanwezig om de nieuwe statuten van de TI te bespreken en om een 
toelichting te geven op de nieuwe woningwet. Mede omdat de Raad de medewerkers 
van Woningstichting wil leren kennen, werd het onderwerp visitatierapport besproken 
in aanwezigheid van secretaris bestuur en werd de risicoanalyse alsmede investerings-
statuut behandeld samen met projectcontroller. In het verslagjaar heeft de voltallige 
Raad één maal gesproken met de Ondernemingsraad en éénmaal met het bestuur van 
de Stichting Huurdersbelang. Daarnaast zijn delegaties van de Raad aanwezig geweest 
bij een bijeenkomst van de wijkcommissies met directie en bij de workshop van het 
MT over het integriteit. De Raad was tevens vertegenwoordigd bij de evaluatie met de 
visitatiecommissie van PWC. 

Alle, tijdens het overleg met de directie door de Raad genomen besluiten worden 
vastgelegd in een besluitenregister. Binnen de Raad zijn overigens geen commissies 
die de besluitvorming voorbereiden; alle vergaderingen zijn plenair. Na advies van  de  
accountant en onderling beraad is besloten om geen auditcommissie in te stellen, die 
zich specifiek zou gaan richten op financieel-economische onderwerpen. Reden is dat 
binnen de plenaire vergadering op basis van expertise van enkele van de leden deze 
onderwerpen voldoende diepgaand besproken kunnen worden. Om dezelfde reden 
fungeert de gehele raad als renumeratiecommissie.

In haar toezichthoudende functie werd de Raad bijgestaan door heldere, van de directie 
afkomstige managementrapportages. Daarnaast werden onderwerpen besproken aan 
de hand van beleidsnotities. 
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De Raad heeft gedurende het verslagjaar beoogd een kritisch klankbord te zijn voor 
het Bestuur. Zij heeft daarbij gebruik gemaakt van de eigen contacten van de leden van 
de Raad met de gemeenschap in de Kop van Noord-Holland. De Raad beijvert zich er 
voor om de maatschappelijke functie van Woningstichting Den Helder duidelijk naar 
die gemeenschap kenbaar te maken, zonder overspannen verwachtingen te wekken. 
De Raad hecht grote waarde aan een goede relatie met de gemeente Den Helder en 
andere gemeenten in de regio en ondersteunt het Bestuur daarin zoveel mogelijk.  
Samen met de directie heeft de Raad  regelmatig contact met de meest betrokken 
bestuurders van de gemeente Den Helder.

De Raad heeft samen met de directie enkele nieuwbouw en herstructurerings- 
projecten in Liverpool bezocht, waarbij contact is geweest met en uitleg is gekregen van 
deskundigen, waaronder medewerkers van een Britse woningcorporatie. Speciale 
aandacht was er voor de herstructurering van een verpauperd stadscentrum, inclusief 
herinrichting van een  oud havengebied. Ook heeft de RvC met de directie een tocht 
gemaakt langs de nieuwbouwprojecten in het stadshart van Den Helder.
 
Alle leden van de raad zijn lid van de VTW (Vereniging Toezichthouders in 
Woningcorporaties) en nemen ook deel aan activiteiten van deze vereniging. 

3.3 BESPROKEN ONDERWERPEN TIJDENS DE
  VERGADERINGEN VAN DE RAAD

De agenda van de raadsvergaderingen kent een vaste opbouw, met punten die ter 
informatie, bespreking of besluitvorming worden voorgelegd. Voor Helder Vastgoed 
BV wordt minimaal tweemaal per jaar een aparte vergadering belegd. Grote waarde 
hecht de Raad aan open discussies met de directie over de verschillende onderwerpen. 
Alhoewel uiteindelijk de  Raad en directie dezelfde keuzes maakten, werd het afgelopen 
jaar intensief gesproken over de rol van de verbindingen binnen de holding, met 
name die van aannemingsbedrijf Dozy. Ook eventuele activiteiten van de TI en haar 
verbindingen buiten de gemeente Den Helder was veelvuldig onderwerp van discussie. 
In het afgelopen jaar werd onder meer het volgende besproken.

3.3.1 REGELGEVING

Aan de orde kwamen onder meer de navolgende onderwerpen:

•	De	extra	saneringssteun	via	CFV	(“Vestiaheffing”)	waarmee	de		financiële	bijdrage	van	
Woningstichting aan het Vestiadebacle wordt geïnd. 
•	De	Vogelaarheffing.	De	Raad	is	verheugd	dat	de	Vogelaarheffing	per	2013	geheel	komt	

te vervallen, doch betreurt de uitspraak van de Raad van State die de heffing over de 
jaren 2008 en 2009 heeft goedgekeurd. De  Raad staat dan ook achter het initiatief om 
deze kwestie voor te dragen aan het Europese Hof van Justitie in Straatsburg.
•	Gevolgen	van	de	Europese	beschikking	betreffende	de	woningtoewijzing	alsmede	de	

scheiding tussen DAEB en Niet-DAEB activiteiten
•	Gevolgen	van	de	herzieningswet	Woningwet,	onder	meer	betreffende	de	aansturing	

van de verbindingen.
•	Gevolgen	 regeerakkoord.	 De	 Raad	 maakt	 zich	 grote	 zorgen	 over	 onder	 meer	 de	

hoge verhuurdersheffing, die in Den Helder niet kan worden terugverdiend, mede 
omdat door de lage WOZ waarde de huren slechts in een beperkt aantal gevallen 
verhoogd kunnen worden. Door deze heffing heeft Woningstichting de investeringen 
in nieuwbouwprojecten drastisch moeten terugbrengen. De gevolgen van 
huurverhogingen voor veel huurders met een huishoudinkomen net boven modaal, 
worden door het kabinet helaas onderbelicht. Het regeerakkoord heeft ook grote 
gevolgen voor Woningstichting omdat daarin de activiteiten van woningcorporaties 
worden beperkt tot de kerntaken op het gebied van sociale huisvesting. Woningstichting 
is op een breed gebied actief in Den Helder omdat commerciële projectontwikkelaars 
deze stad grotendeels mijden wegens de excentrische ligging en de problematische 
bestuurscultuur. Wanneer Woningstichting  zich moet terugtrekken op de kerntaken 
worden veel ontwikkelingen in Den Helder niet langer opgepakt en daar maakt de 
Raad zich grote zorgen over.
•	Het	invoeren	van	de	nieuwe	richtlijnen	voor	de	jaarverslaggeving,	de	RJ	645.	De	Raad	

is akkoord met de keuze van de directie om het volkshuisvestelijke vastgoed te blijven 
zien als een bedrijfsmiddel i.p.v. als belegging, om de waardering van de activa tegen 
historische kostprijs te houden en om de resultatenrekening op de categorale manier 
te blijven opstellen. 
•	De	statuten.	Samen	met	directie	zijn	aanpassingen	in	de	statuten	van	Woningstichting	

en haar deelnemingen besproken. Ondanks dat de herzieningswet Woningwet tot 
verdere   aanpassingen kan leiden en de bijbehorende Algemene Maatregelen van 
Bestuur nog niet bekend zijn gemaakt, werden de nieuwe statuten van zowel TI als 
de b.v.s in 2012 ingevoerd. Uitgangspunten daarbij waren het optimaliseren van 
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treden  die op 22 januari 2010 verstuurd is, wordt dan ook nog steeds volledig ondersteund 
door de Raad. 

3.3.2  PROJECTEN

Tijdens iedere vergadering van de Raad met de directie worden de belangrijkste 
ontwikkelingen rond de lopende projecten besproken. Significante afwijkingen in planning 
of financiën werden toegelicht. Aan de orde kwamen onder meer: 

Raad van Commissarissen

 het toezicht op de verbindingen, het toepassen van de verschillende governance 
codes alsmede nieuwe Woningwet en tenslotte het beperken van onnodige 
aansprakelijkheden.
•	Tenslotte	is	uitgebreid	stil	gestaan	bij	de	rol	van	de	commissaris	bij	een	woningcorporatie,	

in het licht van de ernstige incidenten rond het toezicht bij collega-corporaties.  De 
RvC is zich zeer bewust van de verantwoordelijkheid die zij draagt, en trekt lering uit 
de gebeurtenissen bij die corporaties.

De Raad maakt zich grote zorgen over de consequenties van het regeerakkoord  en de vele 
heffingen, met name voor de toekomstige investeringscapaciteit van Woningstichting in 
Den Helder. Het verzoek van Woningstichting aan de minister om uit het bestel te mogen 
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•	Herstructurering	Nieuw	Den	Helder.	De	Raad	staat	een	integrale	verdere	aanpak	van	het	
gehele gebied voor, waaronder de Falgabuurt en Zuiderzeebuurt. Daarbij is veel aandacht 
nodig voor een goede sociaal-maatschappelijke aanpak.

- De herstructurering van het ‘stadshart en de rol van Woningstichting Den Helder daarin. 
De Raad heeft vertrouwen in de samenwerking met Zeestad CV/BV en de commerciële 
projectontwikkelaar Proper Stok in de Maritieme Stad. Woningstichting zal blijven  investeren 
in deelprojecten in het stadshart. Daarom is de Raad verheugd dat Woningstichting 
voortgang maakt met een aantal gezichtsbepalende projecten in het stadhart,waaronder 
de  nieuwbouw  van 13 apartementen Keizersbrug, de bouw van 7 woningen aan 
Spoorstraat, alsmede nieuwbouw aan de Kop van de Beatrixstraat en de vestiging van een 
nieuwe bibliotheek in School 7. Dat laatste in combinatie met het verbouwen van het oude 
bibliotheekgebouw aan het Bernardplein.  Tevens heeft Woningstichting 10 woningen uit 
het project Molenplein t.b.v. verhuur en verkoop overgenomen van Proper Stok. Nieuwe 
projecten in het stadshart worden overigens alleen gestart wanneer naast Woningstichting 
en Zeestad ook de gemeente zich volledig committeert. 
•	Samenwerking	met	Zeestad.	De	Raad	is	verheugd	dat	met	Zeestad	een	raamovereenkomst	

is afgesloten waarin onder meer de verdere ontwikkeling van de beide winkelhalters is 
geregeld alsmede het opknappen van de bijbehorende openbare ruimte.
•	Voortgang	overige	projecten,	waaronder	Brede	School	Poolster	(opgeleverd	in	juli	2012)	,	

de Zeevaartschool, de brede school in Wieringerwaard en complex Lyceumhof. 
•	Nieuwe	projecten,	zoals	Multifunctionele	Accommodaties	in	Julianadorp	en	Den	Oever	en	

de herbouw van de Zusterflat aan het Julianaplein. Buiten Den Helder worden  overigens 
enkel kleinschalige projecten opgestart. 
•	Raamovereenkomst	 met	 de	 gemeente	 Den	 Helder.	 Omdat	 de	 Raad	 vorig	 jaar	 al	 had	

besloten te stoppen met de gezamenlijke grondexploitatie (met de gemeente Den Helder) 
van het project Julianadorp Oost binnen de Zuiderhaaks, is de Raad verheugd dat de 
onderhandeling met de gemeente daarover succesvol verlopen is.
•	De	aankopen	en	verkopen	van	onroerend	goed	met	een	waarde	boven	de	€	250.000
•	De	grondposities,	met	name	die	in	Julianadorp	Oost.

3.3.3  RELATIE MET DE GEMEENTE DEN HELDER

Zonder een goede samenwerking met de gemeente Den Helder kunnen de activiteiten 
van Woningstichting niet tot een optimaal resultaat leiden. Daarom wordt alles in het werk 
gesteld om de goede relatie met de gemeente in stand te houden, en waar mogelijk te 
verbeteren. 

•	De	Raad	acht	prestatieafspraken	een	belangrijk	middel	om	het	maatschappelijk	presteren	
van zowel de corporatie als de gemeente te verankeren. De nieuwe prestatieafspraken van 
gemeente Den Helder en Woningstichting zijn in 2012 door de Raad goedgekeurd.
•	De	 Raad	had	 in	 2008	besloten	dat	 pas	met	 een	project	 kan	worden	begonnen	 indien	

alle partijen, inclusief gemeente, zich juridisch en financieel aan een uitgangspositie 
hebben verbonden. Dat geldt ook voor de rol van Woningstichting met betrekking tot 
maatschappelijk vastgoed. De Raad heeft in 2012 gecontroleerd dat dit uitgangspunt door 
de directie ook daadwerkelijk gehanteerd wordt.  Daarnaast vindt de Raad dat projecten 
alleen mogen worden gebouwd wanneer alle benodigde vergunningen definitief zijn 
geworden, tenzij eventuele subsidies of andere inkomsten daardoor in gevaar komen. 
•	De	deal	van	Woningstichting	met	de	gemeente	Den	Helder,	waarin	de	ontwikkelingen	

inzake Julianadorp Oost, Nieuw Den Helder en  stadshart zijn vastgelegd, alsmede de 
overdracht van divers onroerend goed, waaronder het oude stadhuis, legt volgens de 
Raad de kaders voor de toekomst goed vast.  

Gelet op de vele raakvlakken tussen gemeente en corporatie heeft de Raad aangegeven 
de relatie tussen Woningstichting en gemeente van grote waarde te achten. De Raad 
constateert dat op bestuurlijk niveau de contacten goed zijn, en is verheugd dat zowel 
Woningstichting als gemeente op één lijn zitten om de gevolgen van het voor Den Helder 
zeer nadelige  regeerakkoord te beperken. Dit mede omdat Den Helder als krimpgemeente 
maximale (financiële) ondersteuning van rijk en provincie verdient.  
De provincie streeft ernaar om de regionale bouwproductie in Regionale Actie Programma’s 
(RAP’s ) vast te leggen. Het uitgangspunt van Woningstichting is om te slopen voor de krimp 
uit, waarbij de Raad benadrukt dat door de sloop  vrijgekomen ruimte voor nieuwbouw in 
eerste instantie door Woningstichting in de gemeente Den Helder moet worden opgevuld.

3.3.4  WERKGEVERSROL JEGENS BESTUURDER

De werkgeversrol van de Raad, zowel richting het bestuur als de Raad zelf, werd in 2012 
onder meer ingevuld door de navolgende activiteiten te ondernemen:

- Beoordeling van het functioneren van het Bestuur.
- De herbenoeming van mevrouw Van Luijk in de Raad. 
- Beoordeling van het functioneren van de individuele leden van de Raad van Commissarissen 

en van de Raad als geheel.
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3.3.5  FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING

Een van de belangrijkste taken van de Raad betreft het houden van toezicht op de 
financiële positie en de bedrijfsvoering van Woningstichting. Daarbij werd in 2012 onder 
meer aandacht besteed aan:

•	De	 investeringsbegroting	 2013	 en	 exploitatiebegroting	 2013.	 Deze	 zijn	 beide	 door	
de Raad goedgekeurd. Voor wat betreft de investeringsbegroting ziet de Raad in dat 
ten	 gevolge	 van	 de	 “Vestiaheffing”	 en	 de	 	 “verhuurdersheffing”,	 in	 combinatie	 met	
de financiële en economische crisis, Woningstichting bij het aangaan van nieuwe 
verplichtingen steeds de actuele stand van zaken moet beoordelen, gebaseerd op de 
meest actuele prognoses. 
•	De	financiële	meerjarenplanning	2013-2017.	Deze	is	besproken.	
•	Het	 volkshuisvestingsverslag	 en	 de	 jaarrekening	 2011,	 zowel	 van	 de	 Toegelaten	

Instelling (TI) als al haar verbindingen. Deze zijn door de Raad goedgekeurd. De Raad 
heeft het Bestuur gedechargeerd voor het in het jaar 2011 gevoerde beleid.
•	Kwartaalrapportages	over	2012,	inclusief	resultaten	verbindingen,	liquiditeitsbegrotingen	

en aangepaste investeringsbegrotingen. Tussentijdse aanpassing van begrotingen zijn 
door de Raad goedgekeurd. 
•	Tweemaal	 een	 analyse	 betreffende	 risicomanagement,	 opgesteld	 door	 de	

projectcontroller.
•	Bedrijfstakinformatie,	 prestatieoordeel	 van	 het	 ministerie	 van	 en	 de	 individuele	

positionering van Woningstichting Den Helder. Significante afwijkingen met landelijke 
cijfers en trends zijn besproken. De Raad is verheugd over het A1 oordeel alsmede het 
positieve solvabiliteitsoordeel van de toezichthouder.
•	De	 verbindingen.	De	Raad	 functioneert	 tevens	 als	 Raad	 van	Commissarissen	 van	de	

holding Helder Vastgoed BV en kan daarom ook toezicht uitoefenen op de verschillende 
verbindingen en doet dit via onder meer de kwartaalrapportages en de jaarverslagen. 
•	De	positie	van	aannemingsbedrijf	Dozy	BV	binnen	de	holding.	De	heer	G.	Seegers	 is	

directeur. De heer B. Mooiman vormde tot 3 oktober de RvC van Dozy BV. Na invoering 
van de nieuwe statuten oefent de RvC van Woningstichting via Helder Vastgoed BV 
het toezicht uit, op dezelfde wijze  als bij de andere verbindingen. Dozy BV is in 2012, 
teneinde de risico’s te beperken, gesplitst in een holding en twee werkmaatschappijen 
t.b.v. aannemerij en projectontwikkeling. 
•	Managementletter	 van	 externe	 accountant,	 inclusief	 oordeel	 over	 administratieve	

organisatie en interne controle.
•	Stand	van	zaken	diverse	automatiseringsprojecten.
•	Sponsorbeleid.

14

•	Toetsingkader	 verbindingen,	 op	 basis	 waarvan	 de	 Raad	 jaarlijks	 na	 kan	 gaan	 of	 de	
diverse verbindingen voldoen aan de eisen.
•	Het	 investeringsstatuut,	 op	 basis	 waarvan	 de	 Raad	 nieuwbouwprojecten	 kan	

beoordelen.
•	Energiebeleid.	Door	de	Raad	is	gesproken	over	de	mogelijkheden	om	energiebesparende	

investeringen deels aan huurders door te belasten opdat duurzaamheid van het bezit 
van Woningstichting nog verder bevorderd kan worden.  Hierbij kan eventueel een 
Energie BV worden ingezet.
•	Het	treasurystatuut.	Deze	is	tweemaal	aangepast	aan	de	veranderende	regelgeving	in	

derivaten.  
•	De	 visitatie.	 De	 Raad	 heeft	 het	 visitatierapport	 van	 PWC	 uitgebreid	 besproken	 en	 is	

tevreden met het goede oordeel van de visitatiecommissie over Woningstichting. 
Wel maakt de Raad aantekeningen bij de gevolgde standaardwerkwijze van de 
visitatiecommissie, waarbij naar oordeel van de Raad teveel het accent wordt gelegd 
op vergelijking met eigen ambities in plaats van vergelijking met de rest van de 
corporatiesector terwijl er te weinig waardering is voor conservatieve financiële 
uitgangspunten zoals  Woningstichting die hanteert.

3.4  INHOUDELIJK TOEZICHT

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

De beleidsvisie vormt het toezichtskader waaraan de voorstellen en beslissingen van het 
bestuur worden getoetst en vormt de basis voor in de jaarlijkse begroting op te nemen 
afspraken. In de honorering van het bestuur is geen prestatiebeloning opgenomen. Het 
bestuur wordt dan ook niet beloond naar mate de (prestatie-) afspraken gerealiseerd 
worden. Wel wordt de voortgang van de afspraken getoetst via een soort Balance Score 
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Card, de zogenaamde stoplichten rapportage,  waar naast financiële gegevens ook 
productie en andere gegevens opgenomen staan. De ontwikkelingen in de externe 
omgeving en de gevolgen daarvan voor de gemaakte prestatieafspraken worden door 
de Raad expliciet gevolgd.
Via de begroting, de meerjarenplanning, de regelmatig aangepaste investeringsbegroting, 
de risicoanalyses  en de kwartaalrapportages (incl. liquiditeitsbegroting) kan de 
Raad toezicht houden op de financiële risicobeheersing. Betreffende treasury heeft 
de Raad ervoor gekozen een risicomijdend beleid te voeren. Dit is vastgelegd in 
het treasurystatuut. De Raad wordt geïnformeerd over alle afgesloten leningen. De 
financieringsbehoefte wordt onderbouwd door een meerjarige liquiditeitsprognose. 
De Raad wordt toestemming gevraagd voor grote wijzigingen in begrotingen, zoals die 
inzake verschuivingen planmatig onderhoud of ICT-projecten. De Raad heeft evenals 
het Bestuur als uitgangspunt dat er geen structureel verlies geleden mag worden op 
de normale bedrijfsuitvoering en dat de solvabiliteit van de organisatie moet voldoen 
aan de door het CFV (Centraal Fonds van Volkshuisvesting) gestelde minimum eis van 
14,1% waardoor de financiële continuïteit niet in gevaar komt. Aan beide criteria voldoet 
Woningstichting en bestuursvoorstellen worden getoetst aan bovenstaande criteria. 
Omdat onrendabele toppen met name door de verkoop van huurwoningen worden 
gefinancierd, volgt de Raad deze verkopen nauwlettend. 

Omdat Woningstichting zelf veel investeringen doet is er geen ruimte om niet-
noodzakelijke middelen aan te wenden als financiële steun voor anderen zonder 
dat dit de eigen investeringscapaciteit aantast. De Raad betreurt dat de heffing 
saneringssteun (Vestiaheffing) alsmede de toekomstige verhuurdersheffing de 
financieringsmogelijkheden en daarmee de investeringen van Woningstichting sterk 
beperken.

De (financiële) resultaten van de verschillende verbindingen worden ook gevolgd, 
via de  jaarrekeningen, jaarverslagen alsmede kwartaalrapportages. Opdat geen 
maatschappelijk vermogen weglekt via deze verbindingen dienen deze b.v.’s een positief 
resultaat te tonen. De  Raad is content dat dit in de meeste gevallen ook in 2012 gelukt is. 

De Raad kon op de volkshuisvestelijke en maatschappelijke functie toezicht houden 
via mondelinge en schriftelijke informatieoverdracht vanuit het Bestuur. De Raad vindt 
evenals  het Bestuur expliciet dat de volkshuisvestelijke opgaven gerealiseerd moeten 
worden, dus dat voor Woningstichting prioriteit moet liggen bij de volkshuisvestelijke 
functie: het verhuren van de woningen aan de primaire doelgroep. Een hoge kwaliteit 
van het woningbezit evenals het betrekken van de bewoners bij beleid en beheer zijn 

daarbij essentieel. Steeds meer aandacht geeft de Raad aan de combinatie van wonen en 
zorg, waarbij Woningstichting veel investeert in de nieuwbouw van zorginstellingen. Het 
scheiden van zorg en wonen brengt een andere manier van werken met zich mee. Als 
secundair speerpunt is de fysieke herstructurering benoemd: grootschalig investeren in 
de woonomgeving, indien nodig  ook in maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed. Als 
tertiaire en laatste speerpunt  is de sociale, milieutechnische en regionale duurzaamheid 
benoemd.  Dit betreft onder meer leefbaarheid en veiligheid. Hierin wordt alleen 
geïnvesteerd voor zover er sprake is van een directe relatie met wonen. De door het CFV 
opgestelde bedrijfsvergelijkingen zijn een belangrijke maatstaf bij het beoordelen van 
Woningstichting ten opzichte van de rest van de branche.  

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



3
3.5  PROFESSIONALISERING GOVERNANCE

De Governance Code Woningcorporaties van VTW/Aedes vormt de richtlijn voor 
de professionalisering van de governance.  De aanbevelingen van het rapport ‘Naar 
professioneel toezicht’ van de Adviescommissie Intern Toezicht Woningcorporaties
(commissie Glasz) zijn overgenomen en grotendeels vastgelegd in het reglement voor 
de Raad van Commissarissen. De Raad heeft besloten om in principe te kiezen voor het 
maximale aantal zittingstermijnen (maximaal acht jaar) en heeft een aflossingsschema 
vastgesteld. Het is soms moeilijk om kwalitatief geschikte commissarissen te vinden 
binnen Den Helder of het werkgebied terwijl tevens een evenwichtige opbouw van 
kennis en ervaring behouden moet blijven.
In het reglement wordt onder meer geregeld welke taken en bevoegdheden de Raad 

heeft, hoe de Raad is samengesteld, zijn informatie betrekt, vergadert, besluiten neemt, 
contact onderhoudt met de Ondernemingsraad en met de huurdersorganisatie, en 
zich extern verantwoordt. De Raad heeft goedkeuringsrecht voor bepaalde, in de 
statuten omschreven, besluiten van de Raad van Bestuur. De besluiten die goedkeuring 
behoeven zijn voor de TI en de verbindingen gelijk en zijn bij het aanpassen van de 
statuten aangescherpt.
 
De individuele leden van de Raad hebben in 2012 de volgende opleidingen/seminars 
gevolgd teneinde hun kennis actueel te houden: 
•	het	seminar	“De	rol	van	de	commissaris;	Toezicht	op	strategie”	georganiseerd	door	Ernst	

& Young in januari 2012 (Hufner)
•	het	seminar	“Financiële	instrumenten/derivaten	in	uw	jaarrekening	2011”	georganiseerd	

door Deloitte in februari 2012 (Hufner)
•	de	VTW-workshop	“Basiskennis	voor	toezicht	op	financiën”,	februari	2012	(Conijn)
•	de	VTW-workshop	“Financiën	voor	specialisten”	in	maart	2012	(Hufner)
•	het	 congres	 ‘Toezicht	 houden	 in	 de	 toekomst’,	 georganiseerd	 door	 de	

toezichthoudersverenigingen NVTZ, VTW, VTOI en NVTK in juni  2012 (Conijn, Van Luijk, 
Hufner)
•	het	 seminar	 “Financieel	 beleid	 woningcorporaties”	 georganiseerd	 door	 SOM	 in	

september 2012 (Conijn, Verhoog-Bokma)
•	het	seminar	Corporate	Governance,	georganiseerd	door	de	RABO-bank	NHN	in	oktober	

2012 (Van der Jagt, Verhoog-Bokma, Van Langen, Conijn, Hufner, Van Luijk)
•	het	 seminar	 “Actualiteiten	 Woningbouwcorporaties	 vernieuwd”	 georganiseerd	 door	

NBA in november 2012 (Hufner)
•	het	seminar	“Kasstromen”	georganiseerd	door	Deloitte	in	november	2012	(Hufner)
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•	het	 seminar	 “Financiële	 sturing	 bij	 Woningcorporaties”	 georganiseerd	 door	 SOM	 in	
december 2012 (Hufner)

3.6 ZELFEVALUATIE

Jaarlijks bespreekt de Raad zijn eigen functioneren, de relatie tot het Bestuur evenals 
de samenstelling en beoordeling daarvan. Zowel het functioneren van de individuele 
leden van de Raad van Commissarissen en van de Raad als geheel is beoordeeld. De 
Raad betrekt bij de zelfevaluatie de mening van de directie. Begin 2012 heeft de Raad 
opnieuw een  zelfevaluatie gehouden, ditmaal onder begeleiding van Fronton Bestuur 
en Managementbegeleiding BV. 

Op basis van een eerdere zelfevaluatie heeft de Raad indertijd geconcludeerd dat de 
gemiddelde leeftijd omlaag moet en dat kennis van zorg en wonen goed verankerd moet 
worden. Verder zullen er voldoende leden afkomstig moeten zijn uit Den Helder of directe 
omgeving. Bij het werven van de nieuwe leden is hier de afgelopen jaren rekening mee 
gehouden. Naar het oordeel van de Raad kunnen alle leden van de Raad onafhankelijk 
hun toezichthoudende taak uitvoeren, er zijn geen belangenverstrengelingen e.d..

De Raad onderschrijft de wenselijkheid van transparantie in bestuur en toezicht en het 
afleggen van verantwoording daarover aan belanghouders. De Raad is van oordeel dat 
alle leden voldoende onafhankelijkheid hebben ten opzichte van Woningstichting. Er 
zijn geen risico’s voor belangenverstrengeling, noch is er sprake van transacties met 
tegenstrijdige belangen. 

3.7  VERANTWOORDING BELONING

De leden van de Raad ontvangen een vaste vergoeding per jaar als honorering. Er is geen 
vaste onkostenvergoeding. De voorzitter ontvangt 12.658 euro per jaar als beloning, de 
overige leden ieder  8.439 euro. De beloningen waren afgelopen jaar verhoogd met 2,6%. 
Deze honorering is gebaseerd op de omvang van onze corporatie en is conform het 
advies Honorering Toezichthouders van VTW betreffende corporaties met een omvang 
van 10.000 eenheden. In het boekjaar is in totaal 54.858 euro aan de commissarissen 
betaalbaar gesteld. Daarnaast is er voor 28.566 euro aan overige bestuurkosten gemaakt. 
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Dit betrof vooral de kosten van advies, excursies, lidmaatschap VTW  evenals kosten 
aansprakelijkheidsverzekeringen. 

De algemeen directeur van Woningstichting Den Helder had in 2012 een belastbaar 
loon van 130.782 (in 2011 121.385 euro). Aan pensioenpremies en bijtelling voor de 
auto is een bedrag gemoeid van 54.444 euro (in 2011 49.891 euro). De beloning van 
de directeur-bestuurder is ook  in 2012 getoetst aan de hand van het advies van de 
Commissie Arbeidsvoorwaarden voor Statutair Directeur Woningcorporaties (commissie 
Izeboud). Daaruit bleek dat de beloning  onder het maximum zat. De beloning is dit jaar 
trendmatig verhoogd. 

3.8  VERANTWOORDING AAN BELANGHOUDERS

De Raad volgt ‘nauwlettend Woningstichting die in samenspraak met de omgeving de 

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

Artist impression Keizersbrug
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  Gezamenlijke bijeenkomst met alle wijkcommissies bij Woningstichting. 
Maandag 2 april 2012 19.30 uur Install. wijkcommissies 
Vrijdag 15 juni  2012 09.30 uur excursie 
Maandag 5 november 2012 19.30 uur najaarsvergadering

  Zelfstandige vergadering van de Huurdersraad. 
Maandag 16 januari 2012 20.00 uur 
Maandag 26 maart 2012 20.00 uur 
Maandag 27 augustus 2012 20.00 uur 
Maandag 29 oktober 2012 20.00 uur

  Vergadering van de Huurdersraad met de directie van Woningstichting bij
  Woningstichting. 

Maandag 10 april 2012 19.30 uur o.a.jaarverslag 2011 
Woensdag 26 november 2012  19.30 uur o.a. begroting 2013

  Vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Huurdersbelang met de
  directie van Woningstichting bij Woningstichting. 

Dinsdag 17 januari 2012 16.00 uur 
Dinsdag 27 maart 2012 16.00 uur 
Dinsdag 8 augustus 2012 16.00 uur 
Dinsdag 30 oktober 2012 16.00 uur

De onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde zij geweest zijn ondermeer:
•	Benoeming lid Raad Van Commissarissen
•	Tocht en windproblemen IJsselmeerstraat.
•	Onkostenvergoeding spijtoptant Clematisstraat.
•	Samenstellingscommissie verkiezingen.
•	Schotel Klipperstaat.
•	Jaarverslag 2011 Woningstichting
•	Begroting 2013 Woningstichting
•	Technische begroting 2013
•	Abonneeonderhoud.
•	Zendmast Koggeschip.
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•	Huurharmonisatie en inkomensgrens € 43000
•	Pas leden wijkcommissies
•	Visitatiecommissie.
•	Woonmagazine (bezorging)
•	Woonenergie en contactpersoon.
•	Aanpassen vergoeding commissieleden.
•	Reinigen dakgoten.
•	Klachten	overlast	“Behouden	Huis”.
•	Projectcommissie Tuinstraat.
•	Financiën wijkcommissies.
•	Huurbeleid en jaarlijkse huurverhoging.
•	Flats J. Verfailleweg en Meidoornstraat.
•	Afscheid wijkcommissieleden.
•	Onderzoek GGD i.v.m. vochtklachten wijk 2. 
•	Verkiezingen
•	Plafonds Prunusstraat e.o.
•	Helder energie.
•	Zonne energie en beleid Woningstichting. 
•	Veiligheidslijnen Buitenveld.
•	Toewijzingsbeleid garages.
•	Overlast Adam Schuurmanstraat. 
•	Mediation wel of niet.
•	Vervangen warmtemeters G.P. Blankmanstraat.
•	Videobeelden bij voordeur G.P. Blankmanstraat.
•	Overlaststegen Prof. Blokstraat.
•	Rapport meldpunt Donnerhuren. 
•	Communicatie bij vervangen postboxen.
•	Herziening huishoudelijk regelement.
•	Verwijderen asbest Tuinstraat.
•	Overnamebeleid bij verhuizing.
•	Gezamenlijke stalling sterflats.
•	Nieuwe website Woningstichting. 

Onderwerp binnen gekomen via de Site.
•	Kookplaten Buitenveld.
•	Onderhoudsloten Zeeloodsenlaan.
•	Aanpassingen Heiligharn.
•	Verwijderen schoorsteenmantel C.G. Geusstraat.
•	Verwijderen iep Dahliastraat.

De Stichting Huurdersbelang vertegenwoordigt de belangen van de huurders van 
Woningstichting. Het overleg tussen Stichting Huurdersbelang en Woningstichting 
gebeurt conform het Reglement Huurdersreglement.
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Leden dagelijks bestuur Stichting Huurders Belang Den Helder
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5.1 STRATEGISCHE BELEID

De primaire taak van Woningstichting is huisvesting van de primaire doelgroepen. De 
secundaire taak betreft herstructurering. De focus ligt op het stadshart en op afronding van 
ingezette herstructurering van de wijk Nieuw Den Helder. In Nieuw Den Helder droegen de 
realisatie van het Duinpark, multifunctioneel centrum, brede scholen etc. in hoge mate bij 
aan verbetering van het sociale en fysieke klimaat. In de schil (de randen) van de wijk ligt 
echter nog een grote opgave. De herstructurering van het stadshart is essentieel omdat Den 
Helder in de strijd tegen krimp een aantrekkelijk stadshart nodig heeft. De strijd tegen krimp 
pakken we lokaal en samen met andere corporaties ook regionaal op. De problemen die 
krimp met zich meebrengt, raken immers niet alleen Den Helder, maar de gehele regio. 
Duurzaamheid, de zorg voor de toekomst van het milieu, de samenleving en de regio, vormt 
ons tertiaire taakveld. De prioritering van deze taakvelden heeft betrekking op de beperkt  ter 
beschikking staande financiële middelen. Nu corporaties financieel flink moeten inboeten 
zullen de strategische keuzes die wij in betere tijden hebben gemaakt toch noch steeds onze 
leidraad vormen bij de beleidsbeslissingen.

Beheerssysteem
Onze strategische koers tot en met het jaar 2015 legden wij vast in het document 
‘Woningstichting met ziel en zakelijkheid in Den Helder’. Dit document is de basis voor 
de ondernemingsplannen van de verschillende bedrijfsonderdelen. Deze  vertalen de 
bedrijfsleiders vervolgens in jaarplannen. Elk kwartaal rapporteren de bedrijfsleiders de 
voortgang van hun prestaties aan de directie. De financieel directeur stelt maandelijks voor 
de directie en de Raad van Commissarissen financiële rapportages op.  Het treasurystatuut 
is in het verslagjaar aangepast op basis van nieuwe richtlijnen voor derivaten. De financiële 
rapportages, waaronder liquiditeitsprognoses, maken het mogelijk om waar nodig tijdig bij te 
sturen.  De kwaliteit van de door ons geleverde producten en diensten worden gecontroleerd 
met behulp van enquêtes. Deze enquêtes nemen wij continu zelf af, maar eens in de drie jaar 
laten wij een extern bureau een meting verrichten naar de kwaliteit van onze dienstverlening.  

In het verslagjaar is de interne financiële controle verder verscherpt. Er is een  toetsingskader 
voor investeringen vastgesteld. Dit toetsingskader vormt een onderdeel van de serie 
fasedocumenten die wij per project opstellen. Dit maakt het mogelijk het betreffende project 
op basis van de richtlijnen te checken, waar nodig bij te sturen en eventuele afwijkingen 
uit te leggen. Een belangrijkste richtlijn is de (minimale) Internal Rate of Return (IRR) die 
per investeringsproject in het initiatiefdocument wordt berekend. De directie hanteert het 
toetsingskader niet als ‘keurslijf’. In vergelijking tot andere corporaties zit Woningstichting 
qua minimale rendementseisen aan de lage kant. Daarnaast is er een toetsingskader voor de 

20

verbindingen opgesteld.
De externe financiële controle geschiedt  behalve door de accountants ook door met name 
het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV)  en om de vier jaar buigt een visitatiecommissie 
zich over onze maatschappelijke prestaties. In het verslagjaar hebben wij de bevindingen 
van een visitatie door Price Waterhouse Cooper ontvangen. 
Individuele huurders die zich benadeeld voelen er met hun corporatie niet uitkomen 
kunnen zich wenden tot de Geschillenadviescommisie. De samenstelling en werkwijze van 
de commissie is reglementair vastgelegd. De Geschillenadviescommissie is in het verslagjaar 
zes keer bijeen geweest. Tweemaal betrof het een geschil waar Woningstichting partij was.

Visitatie
In het verslagjaar voerde Price Waterhouse Cooper  een visitatie-onderzoek bij 
Woningstichting uit. De daarbij toegepaste (en voorgeschreven) systematiek verschilde van 
de vorige visitatie: de toegepaste referentienorm  is Woningstichtings eigen ambitieniveau. 
Hoewel het een goede zaak is dat een derde, onafhankelijke partij naar Woningstichting 
kijkt gaat de voorkeur van Woningstichting uit naar een meting langs objectieve, voor alle 
corporaties geldende criteria. 
Hoewel Woningstichting met het gemiddeld eindcijfer 7,0 redelijk scoorde, heeft het 
visitatierapport als gevolg van de gekozen methodiek voor onze corporatie extern geen 
positieve werking en intern geen toegevoegde waarde. 

Prestatieafspraken
De gemeente en Woningstichting hebben elkaar nodig om de volkshuisvesting in 
het algemeen, en in het bijzonder de herstructurering van Nieuw Den Helder en de 
revitalisering van het stadshart tot uitvoering te brengen.  Dat maakte een actualisering 
van de prestatieafspraken noodzakelijk. In het verslagjaar is een nieuw pakket afspraken 
gemaakt, dat  op 26 november 2012 ondertekend is door de besturen van beide partijen. 
Dit pakket bevat onder meer afspraken over het samenwerkingsproces tussen beide 
partijen, woningaanbod, woonmilieus en leefbaarheid, woningbeheer, anticiperen op 
krimp, samenwerken met zorg- en welzijnspartijen, kansen voor kansarme doelgroepen, 
maatschappelijk en commercieel vastgoed.  

Het beleid van Woningstichting geeft aan dat na de ontdekking van een wietplantage 
bij de rechter een vonnis tot ontruiming wordt aangevraagd.  In het verslagjaar zijn vijf 
wietplantages bij huurders ontdekt. In twee gevallen heeft dat geleid tot een verplichte 
ontruiming. De andere drie huurders kozen er voor vrijwillig de huur op te zeggen en 
voorkwamen zo een ontruimingsprocedure.
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5.2 PRIMAIRE TAAKVELD: GOEDE, BETAALBARE 
HUISVESTING VOOR PRIMAIRE DOELGROEP 

Verhuur en beheer
In 2011 constateerden we al een daling van de mutatiegraad ten opzichte van 2010. 
In 2012 is de mutatiegraad nog verder gedaald. Een aantal van onze huurders wil 
mogelijk wel verhuizen, maar heeft een relatief hoog inkomen en is niet bereid een 
geliberaliseerde huur te betalen. Gevolg is dat de doorstroming stagneert. Signalen 
die duiden op een oplopende druk op de woningmarkt ontbreken echter.  Het aantal 
ingeschreven woningzoekenden is redelijk stabiel. Het aantal benodigde punten om 
voor een woning in aanmerking te komen is ten opzichte van 2011 nauwelijks gewijzigd: 
in 2011 had een woningzoekende gemiddeld 1445 punten nodig om voor een woning 
in aanmerking te komen, in 2012 lag dat gemiddelde op 1403 punten. In samenwerking 
met vier andere corporaties in de Kop van Noord-Holland werkt Woningstichting aan 
een regionaal woningaanbod-portal. Dit maakt voor woningzoekenden het zoeken 
naar een huur- of koopwoningen in de Kop   overzichtelijker.

De regels voor toewijzing van garages zijn in overleg met de Stichting 
Huurdersbelang aangepast. De afstand tussen woning en garage speelt geen rol 
meer. De belangstellende met de meeste punten krijgt nu de garage toegewezen.

Huurbeleid
Als gevolg van Woningstichtings gematigde huurbeleid en als gevolg van de gemiddeld 
gunstige energielabels (Woningstichting heeft veel energiezuinige woningen), ligt het 
gemiddeld huurniveau van Woningstichting op 62% van maximaal redelijk. Landelijk is 
71%. Feitelijk biedt Woningstichting dus veel woning voor relatief weinig geld. Omdat 
alleen bij mutatie de huur zo nodig wordt geharmoniseerd geldt dit voordeel vooral 
de zittende huurders. Dit zou een extra huurverhoging bij met name scheefwoners 
rechtvaardigen. De stroperige besluitvorming van de minister noodzaakte ons echter 
om per 1 juli 2012 al onze huren met een zelfde percentage (2,3%) te verhogen.  In 2013 
verhoogt Woningstichting de huren met 4%. Alleen zo kan Woningstichting de haar van 
overheidswege opgelegde heffingen financieren.
Na toestemming van de Stichting Huurdersbelang besloot Woningstichting in het 
verslagjaar tot een wijziging in de samenstelling van de huur: het Abonnee Onderhoud 
(AO), voorheen een vrijwillig af te sluiten abonnement waarmee door huurders het 
huurdersonderhoud afgekocht werd, is per 1 januari 2013 als verplicht huurcomponent 
opgenomen.  Vanzelfsprekend betreft deze verplichting alleen onze nieuwe huurders.

Onderzoek woonwensen 
In het verslagjaar deed Woningstichting onderzoek naar de woonwensen van 
woningzoekenden. Hieruit kwam naar voren dat er een relatief grote behoefte 
bestaat aan gelijkvloerse appartementen dicht bij voorzieningen. Ontwerpbureau 
voor stedenbouw en landschapsarchitectuur West 8, het bureau dat in opdracht van 
Woningstichting de herstructurering van het stadshart en van Nieuw Den Helder 
begeleidt, neemt deze bevinding mee in haar adviezen. 

Richtlijn GSM/UMTS-antennes (masten) op gebouwen WS: besloten is dat 
voorafgaand aan de plaatsing van een dergelijke antenne, de bewoners van het 
betreffende gebouw worden geënquêteerd. 

Brede School IJsselmeerstraat
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Klanten 2012  2011  2010  2009
Aantal op het woonplein ontvangen clienten  10688 10752 13465 14148
Gemiddeld aantal ingeschreven 
woningzoekenden  2227 2091 2172  2261 
Gemiddeld aantal ingeschreven      
woningzoekende 50+ers  1184 1214  1238  1178
Gemiddeld aantal ingeschreven woningzoekenden       
jongeren (tot 25 jaar) 429 429  485  487

Verhuringen  2012  2011  2010  2009
Aantal voor verhuur leeggekomen woningen  592 666  721  729
Totaal aantal toegewezen woningen  576 724  816  760
Aantal aan senioren (50+) toegewezen woningen  57 216  288  212
Aantal aan jongeren toegewezen woningen  111 136  172  180
Gemiddeld aantal bonnen per aangeboden woning  35 30  32  35
Gemiddelde acceptatiegraad  1,70 1,72  2,01  2,13
Aantal ‘direct te huur’ woningen  49 43  15  6
Mutatiegraad  5,5 6,7  7,4  7,4
Percentage leegstand door ‘geen kandidaat’  2,3 1,96  2,46  3,03
Percentage scheef toegewezen woningen: 10% 10,05%

Huurniveau  2012  2011  2010  2009
Percentage huurverhoging 2,3 1,3  1,2  2,5
Gemiddelde huur woning Woningstichting  € 421 € 412  €399  €390
Gemiddeld huurniveau als percentage van maximaal  62 62  63  62
Gemiddeld landelijk huurniveau als percentage  
van maximaal ??  71 72  71
Aantal huurbezwaren  10 3  2  12

Beheer 2012 2011 2010  2009
Zaken betreffende Woningstichting,      
afgehandeld door Geschillenadviescommissie 1 1  0  1
Aantal meldingen overlast  323 510  385  382
Rapportcijfer voor woning, door vertrekkers  7,6 7,5  7,7  7,6
Rapportcijfer voor woonomgeving door vertrekkers  7,3 7,1  7,1  7,1

Bijzondere doelgroepen
Woningstichting onderscheidt diverse bijzondere doepgroepen. De meeste van deze 
bijzondere doelgroepen worden vertegenwoordigd door een instelling. Deze instellingen 
zijn onze partners bij de huisvesting van de bijzondere doelgroepen.
Nu in voorgaande jaren op het gebied van de huisvesting van deze groepen stappen zijn 
gemaakt komt het probleem van doorstroming naar reguliere huisvesting regelmatig 
ter sprake. Samen met dnoDoen, het Leger des Heils en Parlan onderzoeken wij de 
mogelijkheden van kamerbewoning als opstap naar het zelfstandig huren van een woning. 
Hoewel wij nog steeds betrokken zijn bij de realisatie van containerwoningen, is het in het 
verslagjaar nog niet van realisatie gekomen.

De Pijler, school voor voortgezet praktijkonderwijs, kreeg van Woningstichting in het 
verslagjaar een woning ter beschikking als onderwijswoning. In deze woning leren 
leerlingen hoe een huishouden wordt gevoerd en een woning bewoond hoort te 
worden. 

Zorgvastgoed 
Nu wonen en zorg gescheiden zijn, zijn de zorgbehoevenden reguliere huurders. Speciale 
voorzieningen worden niet langer door de overheid vergoed. Nog slechts een beperkte 
categorie zorgbehoevenden komt in aanmerking voor intramuraal wonen.  Duidelijk is dat 
de ontwikkelingen op het gebied van de zorg voor Woningstichting tot een kostenpost 
gaan leiden vanwege te verwachten lagere huuropbrengsten. Dit probleem doet zich onder 
andere voor bij de Groene Vecht. Dit gebouw is door Woningstichting gerealiseerd met een 
onrendabele top van bijna 4 miljoen euro. Met Tellus is overeengekomen dat in de Groene 
Vecht de zware zorg geconcentreerd zal worden. Voor mensen met een lichte zorgvraag zal 
naast de Groene Vecht een aantal zelfstandige (extramurale) woningen worden gebouwd.  

Studentenhuisvesting
Met  de komst van Maritiem onderwijs naar Den Helder ontstond behoefte aan 
studentenhuisvesting. Woningstichting heeft hierin op kleine schaal kunnen voorzien. In het 
verslagjaar huisvestten wij 12 studenten. In het verslagjaar vonden oriënterende gesprekken 
met het ECN over huisvesting van 40 tot 80 tijdelijke medewerkers en stagiaires plaats.  

Sociaal beheer en leefbaarheid
Met het dieper worden van de economische crisis blijkt dat voor steeds meer huishoudens 
het maandelijks betalen van de huur een probleem is. 
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Betalingsproblematiek  2012  2011  2010  2009
Aantal huisbezoeken i.v.m. betalingsproblemen 395  851  847  1024
Aantal woningontruimingen 13  3  14  17
Aantal gevoerde intakegesprekken  6 0  3  11
Totale huurachterstand in procenten van huursom  0,90 0,58  0,64  0,70

Bijzondere toewijzingen 
Aantal toewijzingen aan laatste-kans clienten  0 1  2  2
Aantal aan urgenten toegewezen woningen  49 40  26  43
Aantal toewijzingen i.v.m. zorg/begeleiding  9 12  4  20 
Aantal toewijzingen aan Blijf-van-m’n lijf clienten  11

Voorraadbeheer
Woningstichting onderscheidt planmatig onderhoud, mutatieonderhoud, 
serviceverzoeken (ook klachtenonderhoud genoemd) en Abonnee Onderhoud. De groep 
Vastgoedbeheer bereidt het planmatige onderhoud voor.  Het planmatig onderhoud is 
primair gericht op kwalitatieve instandhouding van het bezit. Waar nodig en mogelijk 
wordt tegelijk een duurzame oplossing toegepast. Zo zijn in de kelderboxgangen van 
de flats aan de Kanaalweg (complex 97) de (nood-)verlichtingsarmaturen vervangen en 
tegelijk bewegingsmelders geplaatst. 

Planmatig onderhoud, voorbereid en aangestuurd door de Groep Vastgoedbeheer

Complexnr. Omschrijving werkzaamheden Status per 31-12-2012 
05 Vervangen CV-ketel  Gereed
06 Vervangen CV-ketel  Gereed
06 Metsel/voegwerk  Gereed
07 Vervangen CV-ketel  Gereed
09 Metsel/voegwerk   5% Gereed
09 Vervanging kozijnen, ramen en deuren  5% Gereed
09 Straatwerk  5% Gereed
09 Houtrotherstel  5% Gereed
09 Buitenschilderwerk  5% Gereed
09 Bergingsdaken  5% Gereed
09 Bitumineuze dakbedekking  Gereed
10 Vervangen CV-ketel  Gereed
11 Vervangen CV-ketel  Gereed
12 Vervangen CV-ketel  Gereed
12 Metsel/voegwerk  Gereed
15 Metsel/voegwerk  10% Gereed
16 Vervangen CV-ketel  
17 Vervangen CV-ketel  Gereed
18 Vervangen CV-ketel  Gereed
19 Metsel/voegwerk  Gereed
19 Hang- en sluitwerk  Gereed
19 Balkonhekken  Gereed
19 Straatwerk  90% Gereed
19 Houtrotherstel  Gereed
19 Buitenschilderwerk  Gereed
19 Binnenschilderwerk  Gereed
19 Vervangen CV-ketel  60% Gereed
19 Vervangen CV-ketel  Gereed
20 Vervangen CV-ketel  Gereed
21 Vervangen CV-ketel  Gereed
24 Buitenschilderwerk LB  Gereed
24 Vervangen CV-ketel LB  75% Gereed
24 Vervangen CV-ketel HB  
24 Vervangen CV-ketel LB  Gereed
27 Verlichtingsarmaturen  Gereed

Leerlingen basisschool Thorbecke op bezoek bij de Werviaan
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28 Vervangen CV-ketel  Gereed
28 Metsel/voegwerk  Gereed
28 Houtrotherstel e.d.  Gereed
28 Buitenschilderwerk  Gereed
28 Bergingsdaken  Gereed
29 Metsel/voegwerk  90% Gereed
29 Gevelstucwerk  Gereed
29 Houtrotherstel  90% Gereed
29 Buitenschilderwerk  50%Gereed
29 Bitumineuze dakbedekking  
29 Controle aardingen  Gereed
31 Vervangen CV-ketel  80% Gereed
31 Daken  Gereed
32 Vervangen CV-ketel  Gereed
32 Keuken onderhoud  Gereed
33 Vervangen CV-ketel  Gereed
33 Keuken-en toilet onderhoud  Gereed
34 Vervangen CV-ketel  Gereed
34 Metsel/voegwerk  Gereed
34 Houtrotherstel e.d.  Gereed
34 Buitenschilder werk  Gereed
34 Bergingsdaken  Gereed
35 Houtrotherstel  Gereed
35 Buitenschilderwerk  Gereed
36 Gevelstucwerk  60% Gereed
36 Houtrotherstel  60% Gereed
36 Buitenschilderwerk  60% Gereed
36 Bitumineuze dakbedekking  Gereed
36 Bitumineuze dakbedekking reparatie  Gereed
36 Vervangen CV-ketel  85% Gereed
36 Vervangen CV-ketel  83% Gereed
38 Metsel/voegwerk  
38 Bergingsdaken  
39 Vervangen CV-ketel 54LB  90% Gereed
39 Controle aardingen 54 LB  Gereed
39 Keuken onderhoud 54 LB  Gereed
39 Houtrotherstel 135 LB  30% Gereed
39 Buitenschilderwerk 135 LB  20% Gereed

39 Vervangen CV-ketel 135 LB  85% Gereed
39 Controle aardingen 135  LB  85% Gereed
39 Houtrotherstel 5 seniorenwoningen  30% Gereed
39 Buitenschilderwerk 5 seniorenwoningen  20% Gereed
39 Vervangen CV-ketel 5 seniorenwoningen  
39 Controle aardingen 5 seniorenwoningen  Gereed
39 Isoleren 54 HB  
39 Gevelreinigen  54 HB  Gereed
39 Reparatie betonwerk 54 HB  90% Gereed
39 Houtrotherstel 54 HB  Gereed
39 Buitenschilderwerk 54 HB  Gereed
39 Binnenschilderwerk 54 HB  Gereed
39 Goten 54 HB  Gereed
39 Keuken onderhoud 54 HB  80% Gereed
39 Aardingen/groepenkasten  80% Gereed
39 Vervangen CV-ketel LB  Gereed
39 Vervangen CV-ketel  HB  Gereed
41 Cyclisch onderhoud platte daken  90% Gereed
41 Vervangen garagedeuren  Gereed
41 Controle/inspectie valbeveiliging daken  Gereed
42 Metsel/voegwerk  50% Gereed
42 Postkasten  50% Gereed
42 Bergingsdaken  Gereed
43 Cyclisch onderhoud dakvenster  Gereed
45 Metsel/voegwerk  Gereed
46 Cyclisch onderhoud platte daken  Gereed
46 Vervangen CV-ketel  35% Gereed
46 Controle/inspectie valbeveiliging daken  Gereed
46 Badkameronderhoud  Gereed
46 Vervangen CV-ketel  Gereed
47 Vervangen CV-ketel  35% Gereed
48 Cyclisch onderhoud platte daken   90% Gereed
48 Controle/inspectie valbeveiliging daken  Gereed
49 Cyclisch onderhoud platte daken 152HB  Gereed
49 Vervangen CV-ketel 152 HB  10% Gereed
49 Cyclisch onderh. bitimineze dakbedekking LB Gereed
49 Controle/inspectie valbeveiliging daken HB  Gereed
50 Vervangen CV-ketel  Gereed
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51 Schoorstenen 5 seniorenwoningen  Gereed
51 Vervangen garagedeuren 5 seniorenwoningen Gereed
51 Houtrotherstel  5 seniorenwoningen  Gereed
51 Buitenschilderwerk 5 seniorenwoningen  Gereed
51 Bitumineuze dakbedek 5 seniorenwoningen  Gereed
51 Cyclisch onderhoud platte daken 75 G  Gereed
51 Cyclisch onderhoud platte daken 88 LB  Gereed
51 Houtrotherstel  88 LB  Gereed
51 Buitenschilderwerk 88 LB  Gereed
51 Aardingen/groepenkast 88 LB  80% Gereed
51 Badkameronderhoud 88  LB  80% Gereed
51 Houtrotherstel 162 LB  Gereed
51 Buitenschilderwerk 162 LB  Gereed
51 Vervangen CV-ketel 162 LB  88% gereed
51 Hemelwaterafvoer 162 LB  Gereed
51 Cyclisch onderhoud platte daken 18 LB  Gereed
51 Metsel-voegwerk 130LB  Gereed
51 Controle/inspectie valbeveiliging daken 18 woningen Gereed
51 Controle/inspectie valbeveiliging daken 75   Gereed
 galerijwoningen  
51 Buitenschilderwerk 130 LB  Gereed
51 Houtrotherstel 130 LB  Gereed
51 Reinigen panelen 130 LB  Gereed
51 betonwerk 130 LB  Gereed
51 Bitumineuze dakbedekking 130 LB  Gereed
52 Controle alg toegangsdeuren  Gereed
52 Cyclisch onderhoud platte daken HB  Gereed
52 Vervangen CV-ketel HB  15% Gereed
52 Straatwerk  Gereed

52 Mechanische ventilatie  Gereed
52 Vervangen cv-ketel  Gereed
52 Controle/inspectie valbeveiliging daken  Gereed
52 Keuken/badkamer-onderhoud  Gereed
53 Vervangen CV-ketel  40% Gereed
54 Vervangen CV-ketel 171 LB  80% Gereed
54 Cyclisch onderhoud platte daken 90 HB  Gereed
54 Binnenschilderwerk 90 HB  Gereed
54 Bitumineuze dakbedekking 72HB  Gereed
54 Controle/inspectie valbeveiliging daken 90HB Gereed
55 Houtrotherstel 108 LB  Gereed
55 Buitenschilderwerk 108 LB  Gereed
55 Cyclisch onderhoud platte daken 4 LB  Gereed
55 Controle/inspectie valbeveiliging daken 4 LB  Gereed
55 Betonwerk 73LB  Gereed
55 Bitumineuze dakbedekking 73LB  Gereed
55 Buitenschilderwerk 73LB  Gereed
55 Houtrotherstel 73LB  Gereed
57 Vervangen CV-ketel   30% Gereed
57 Vervangen CV-ketel  Gereed
58 Vervangen CV-ketel  50% Gereed
58 Vervangen CV-ketel  Gereed
58/59 aanbrengen vloerisolatie  Gereed
59 Metsel/voegwerk  Gereed
59 Vervangen CV-ketel  Gereed
60 Vervangen CV-ketel  67% Gereed
60 Vervangen CV-ketel  Gereed
61 Vervangen CV-ketel 320 LB  65% Gereed
61 Cyclisch onderhoud platte daken 42 G  65% Gereed
61 Vervangen kozijnen LB  55% Gereed
61 Vervangen buitenkozijnen  55% Gereed
61 Vervangen CV-ketel LB  Gereed
61 Vervangen CV-ketel SEN  Gereed
61 Buitenschilderwerk HB  Gereed
61 Reinigen panelen HB  Gereed
61 Betonwerk HB  Gereed
61 Binnenschilderwerk HB  Gereed
61 Voegwerk raamdorpels HB  Gereed

Fietsend langs het Duinpark
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61 Aanbrengen valbeveiliging HB  Gereed
61 Vervangen galerijhekken HB  Gereed
64 Timmerwerk 144 G en 15 S  80% Gereed
64 Valbeveiliging aanbrengen 144 G  Gereed
64 Buitenschilderwerk 144 G 15 S  Gereed
65 Timmerwerk HeiligHarn  Gereed
65 Cyclisch onderhoud bitimineuze dakbedekking Gereed
65 Toilet onderhoud  Gereed
69 Timmerwerk  Gereed
69 Dilataties  5% Gereed
69 Cyclisch onderhoud platte daken  Gereed
69 Controle/inspectie valbeveiliging daken  Gereed
70 Buitenschilderwerk  Gereed
70 Houtrotherstel e.d.  Gereed
70 Cyclisch onderhoud schuifpuien  Gereed
71 Cyclisch onderhoud platte daken  Gereed
71 Cyclisch onderhoud bitimineuze dakbedekking Gereed
71 Controle/inspectie valbeveiliging daken  Gereed
71 Aanbrengen valbeveiliging  Gereed
79 Cyclisch ondhoud schuifpuien  Gereed
81 Preventief onderhoud dakvensters  Gereed
82 Houtrotherstel  Gereed
82 Cyclisch onderhoud platte daken  Gereed
82 Buitenschilderwerk  Gereed
83 Vervangen lift  Gereed
84 Cyclisch onderhoud platte daken  Gereed
84 Vervanging hekwerk/leuningen  Gereed
84 Buitenschilderwerk  Gereed
84 Houtrotherstel e.d.  Gereed
84 Metsel/voegwerk  Gereed
84 Bitumineuze dakbedekking  Gereed
84 Vervanging matranden en luiken  Gereed
84 Cyclisch onderhoud dakvensters  Gereed
85 Vervangen CV-ketel  Gereed
86 Bitumineuze dakbedekking  Gereed
86 Houtrotherstel  90% Gereed
86 Buitenschilderwerk  60% Gereed
86 Aardingen/groepenkasten  Gereed

90 Metsel/voegwerk  Gereed
90 Houtrotherstel  Gereed
90 Buitenschilderwerk  Gereed
90 Vervangen CV-ketel  70% Gereed
92 Cyclisch onderhoud platte daken  Gereed
92 Toilet-/badkameronderhoud LB  Gereed
92 Controle/inspectie valbeveiliging daken HB  Gereed
94 Aardingen/groepenkasten  Gereed
97 Timmerwerk  Gereed
97 Metsel/voegwerk  Gereed
97 Betonwerk  60% Gereed
97 Houtrotherstel  60% Gereed
97 Buitenschilderwerk  60% Gereed
97 Binnenschilderwerk  Gereed
97 Cyclisch onderhoud platte daken  Gereed
97 Elektrische installatie  80% Gereed
97 Herstel metsel/voegwerk  Gereed
97 Watertappunt trappenhuis  Gereed
97 Onderhoud badkamer/toilet  Gereed
97 Bitumineuze dakbedekking  Gereed
98 Houtrotherstel  Gereed
98 Goten  90% Gereed
98 Buitenschilderwerk  Gereed
103 Cyclisch onderhoud platte daken  Gereed
103 Buitenschilderwerk  Gereed
103 Houtrotherstel e.d.  Gereed
106 Badkamer- en toilet onderhoud  5% Gereed
109 Keuken onderhoud  Gereed
117 Toilet-/badkameronderhoud  Gereed
117 Buitenschilderwerk  Gereed
117 Houtrotherstel e.d.  Gereed
117 Bitumineuze dakbedekking  Gereed
117 Fundering  Gereed
118 Toilet-/badkameronderhoud  Gereed
118 Buitenschilderwerk  Gereed
118 Houtrotherstel e.d.  Gereed
118 Verv bitumineuze dakbedekking  Gereed
119 Toilet-/badkameronderhoud  Gereed
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119 Buitenschilderwerk  Gereed
119 Houtrotherstel e.d.  Gereed
119 Bitumineuze dakbedekking  Gereed
121 Buitenschilderwerk  Gereed
121 Houtrotherstel e.d.  Gereed
121 Bitumineuze dakbedekking  Gereed
122 Buitenschilderwerk  Gereed
122 Houtrotherstel e.d.  Gereed
122 Bitumineuze dakbedekking  Gereed
125 Liften  90% Gereed
125 Liften  80% Gereed
126 Elektrische installatie  Gereed
126 Cyclisch onderhoud bitimineze dakbedekking Gereed
126 Preventief onderhoud hang en sluitwerk  Gereed
127 Vervangen CV-ketel  Gereed
131 Houtrotherstel  10% Gereed
131 Buitenschilderwerk  10% Gereed
132 Klimvoorziening daken  Gereed

134 Klimvoorziening daken  Gereed
134 Controle/inspectie valbeveiliging daken  Gereed
135 Cyclisch onderhoud bitimineze dakbedekking Gereed
135 Controle/inspectie valbeveiliging daken  Gereed
135 Vervanging kamerthermostaat  Gereed
208 Herstel entree/binnen schilderwerk  Gereed
208 Binnenschilderwerk  Gereed
222 Cyclisch onderhoud platte daken   Gereed
222 Aanbrengen valbeveiliging  Gereed
226 Cyclisch onderhoud platte daken  Gereed
226 Cyclisch onderhoud schuifpuien  Gereed
228 Buitenschilderwerk   Gereed
230 Cyclisch onderhoud platte daken  5% Gereed
230 Metsel/voegwerk  Gereed
230 Bitumineuze dakbedekking  Gereed
230 Buitenschilderwerk  Gereed
230 Houtrotherstel e.d.  Gereed
- Zeevaartschool  60% Gereed

De groep Onderhoud, die inmiddels verder gaat als zelfstandige bv onder de 
naam Helder Vastgoed Onderhoud,   voert het Abonnee Onderhoud en bijna al 
het mutatiewerk en de meeste serviceverzoeken uit. In 2013 is daar bij wijze van 
proef het preventieve onderhoud van 2.500 cv-ketels aan toegevoegd. De controle 
van deze ketels wordt gecombineerd met het jaarlijkse Abonnee Onderhoud.  
Het storingsonderhoud blijft bij Energie Service NoordWest. Een evaluatie in 2013 zal 
duidelijk maken of het onderhoud van de ketels door Helder Vastgoed Onderhoud 
succesvol is.

Activiteiten groep Onderhoud  2012  2011  2010  2009
Rapportcijfer mutatieonderhoud 
binnenzijde woning  6,9 7,0  7,2  7,2
Rapportcijfer mutatieonderhoud 
buitenzijde woning  7,2 7,2  7,3  7,4
Aantal afgehandelde serviceverzoeken  14.682 13.034  13.968
Aantal afgehandelde 
onderhoudsverzoeken   2.368 2139  2013
Rapportcijfer AO  8,4 8,5  8,5  8,4

Willemsoord

HB = Hoogbouw.  LB = Laagbouw
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Kwaliteit van dienstverlening
Woningstichting stuurt al jaren met vaste regelmaat enquêteformulieren naar huurders, 
met het verzoek aan huurders te reageren op de kwaliteit van verleende diensten. De 
uitkomsten van de enquêtes vormen vaak toch weer aanleiding tot extra activiteiten, 
aanscherping van de procedures of overleg met ingehuurde bedrijven.
In het verslagjaar zijn al onze vormen van dienstverlening weer door onze huurders 
beoordeeld. Het nakomen van planning en afspraken blijkt een aandachtspunt dat in 
verschillende van de enquêtes terugkeert.

Enquêtes 2012  2011  2010  2009
Huismeester   8,2 8,4 8,6 8,6 
Abonnee Onderhoud 8,4 8,5 8,5 8,4  
Schoonmaak  7,6 7,1 7,3 7,1 
Tuinonderhoud  7,7   7,3 7,7 7,6
WMO   7,8  
Project complex 61  7,6
Project complex 65   8,3
Verkoop woningen 7,8 7,7 8,1 7,4
Afhandeling overlast 7,3 7,3 7,1 6,1
Schilderwerk, diverse complexen 7,7 7,7 7,7 8,2
Dienstverlening woning betrekken 7,5 7,5 7,8 7,9
Dienstverlening woning verlaten 7,8 7,7 7,7 7,7

Raambewassing hoogbouwcomplexen: naar aanleiding van een vraag van de 
Stichting Huurderbelang heeft Woningstichting juridisch advies ingewonnen over 
de mogelijkheden om kosten voor raambewassing door te berekenen aan de 
huurders. Een recent arrest maakt duidelijk dat de extra kosten voortvloeiend uit 
de slechte bereikbaarheid van de ramen voor rekening van de verhuurder zijn. De 
overige kosten zoals de uurloonkosten voor het glazenwassen mag tegen gangbaar 
tarief aan de huurders worden doorberekend

Verkoop
De herstructurering wordt voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt uit de opbrengsten 
na verkoop van bestaande huurwoningen en van nieuwbouwwoningen. Het doel 
was om in 2012 50 huurwoningen te verkopen. Ondanks de mineurstemming op de 
verkoopmarkt verkocht Woningstichting uiteindelijk 59 voormalige huurwoningen 
en garage’s 22 nieuwbouwwoningen en 12 aangekochte woningen. De aangekochte 
woningen verwierf Woningstichting in het kader van de aankoopgarantieregeling.

De situatie op de markt noodzaakt ons tot vraagprijzen die soms ruim 10% onder de 
WOZ-waarde liggen. Actuele taxaties laten zien dat hogere vraagprijzen niet reëel 
zijn. Om de aankoop van met name bestaande huurwoningen te stimuleren bood 
Woningstichting de starterslening aan. In 2011 ging Woningstichting daartoe met 
SVn. de uitvoerende instantie corporatie starterslening, een overeenkomst aan. Van 
deze mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden een aanvullende lening te krijgen 
maakten slechts 3 starters gebruik. 

Woningverkoop:  2012 2011  2010  2009
Aantal aan zittende huurders aangeboden woningen  444 194  344  335
Aan zittende huurder verkochte woningen  19 6  8  36
Op de vrije markt verkochte woningen  38 41  66  57
Totaal aantal verkochte huurwon. 
(koopcontract getekend)  57 47  74  93

5.3 SECUNDAIRE TAAKVELD:
HERSTRUCTURERING EN OVERIGE ACTIVITEITEN

IN DE WIJKEN

Overeenkomstig onze Strategische Beleidsvisie hebben de aanpak van het stadshart en 
de afronding van Nieuw Den Helder hoge prioriteit. Hier zet Woningstichting samen met 
de gemeente, Zeestad en zo mogelijk ook andere ontwikkelpartners een grootschalige 
en kostbare herstructurering in. In Julianadorp vraagt de uitbreiding aan de oostkant 
de komende jaren de nodige aandacht en financiële middelen. In het verslagjaar 
onderhandelden Woningstichting, gemeente en Zeestad langdurig over de verdeling 
van de kosten en de revenuen in verband met de aanpak van het stadshart, Nieuw Den 
Helder en Julianadorp oost. 

Nieuw Den Helder
Nu de kern van de wijk Nieuw Den Helder gereed is, is het tijd dat de aangrenzende 
buurten in de sfeer van het Duinpark worden getransformeerd. Hiervoor wordt advies 
ingewonnen bij ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur West 8. De 
prioriteit ligt bij het gebied dat omsloten wordt door de Marsdiepstraat, Texelstroomlaan 
en Scheldestraat. Het is van belang dat het stedenbouwkundig plan van West 8 op 
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afzienbare termijn wordt vastgesteld, zodat het bestemmingsplan voor het genoemde 
deelgebied kan worden aangepast. De gemeente heeft toegezegd in de wijk Nieuw Den 
Helder flexibele bestemmingsplannen te zullen opstellen. Hiermee wordt voorkomen 
dat kleine aanpassingen in een later stadium niet tot onevenredig veel tijdsverlies 
leiden. Inmiddels is bekend dat corporatie Mooiland Vitalis, die een grondposities heeft 
in de Dintel- en Eendrachtstraat, na een aanvankelijke toezegging 1,5 miljoen euro in 
de woonomgeving van hun woningen te zullen investeren, de eerstkomende jaren 
toch niet in de financiële positie is om in Den Helder te investeren. Dat betekent dat 
Woningstichting de enige investeerder in dit gebied zal zijn.

Het lege winkelcentrum dat de Dekamarkt na haar vertrek van het Seringenplein 
achterliet wordt in opdracht van Woningstichting verbouwd tot een centrum met 
buurtondersteunende functies. Behalve een enkele commerciële functie komt hier een 
weggeefwinkel en zal het Buurtbedrijf vanuit deze locatie gaan werken. De onrendabele 
top bedraagt ruim € 200.000,-.

In het zuidelijk deel van de schil ligt onder meer de Schoenerstraat. De gemeente 
heeft het voornemen de Schoenerstraat her in te richten, echter niet conform de 
ideeën van West 8. Alleen wanneer Woningstichting de meerkosten (80.000 euro) 
voor het uitvoeren van de ideeën van West 8 wilde dragen was de gemeente bereid 
haar plannen aan te passen. Woningstichting wil in Nieuw Den Helder graag met de 
gemeente samenwerken, maar vindt het niet redelijk dat alle meerkosten voor rekening 
van Woningstichting komen. De gemeente is immers eerst verantwoordelijke voor de 
stedenbouwkundige inrichting van de wijk. Omdat Woningstichting bij haar standpunt 
bleef (en de gemeente ook) wordt de Schoenerstraat conform de ideeën van de 
gemeente ingericht en loopt de  woonomgeving een belangrijke kwaliteitsimpuls mis.

Duidelijk is dat vanuit het Duinpark de herstructurering naar alle kanten in gang is, 
precies zoals we ons ruim 10 jaar geleden voornamen. Belangrijk is dat de diverse 
plannen de wijk tot een eenheid smeden. Het stedenbouwkundig plan van West 8 
heeft tot doel deze eenheid te borgen.  Uitgangspunt daarbij is dat de krimp waar Den 
Helder mee wordt geconfronteerd, wordt opgevangen in de wijk Nieuw Den Helder 
en dat op het aspect ‘wonen’ een grote kwaliteitsslag wordt gemaakt, uitgaande van 
de woningbehoefte van met name de doelgroepen die op dit moment in de wijk 
vertegenwoordigd zijn. De samenwerking met de gemeente om dit te realiseren is 
constructief. 
Voor alle inwoners van Nieuw Den Helder tenslotte gaf Woningstichting in het 
verslagjaar een fotoboek uit waarin de geschiedenis van de wijk Nieuw Den Helder staat 

beschreven tot het moment dat Koningin Beatrix het Duinpark in 2011 officieel opende. 
Het boek is door veel inwoners dankbaar in ontvangst genomen.

Stad binnen de Linie
Het stadshart is de drager van onze stedelijk functies en daarmee het visitekaartje van de 
stad. Er is Woningstichting veel aan gelegen het stadshart van Den Helder, dat jarenlang 
armoedig oogde, een beter aanzien te geven. Het stadshart moet de stad aantrekkelijker 
maken voor jonge, draagkrachtige mensen. Dit vraagt enorme investeringen. 
Woningstichting trekt hierin samen op met ontwikkelaar Proper Stok en met Zeestad, 
het ontwikkelbedrijf van de gemeente. Adviseur is ook hier West 8. In februari 2012 
presenteerden het college, Zeestad, Woningstichting, West 8 en Proper Stok gezamenlijk 
de plannen met het stadshart aan de gemeenteraad.  

In het verslagjaar zijn diverse stappen ondernomen om tot een meer compact 
winkelareaal te komen. Streven is de winkels te concentreren in de halters Bellevue en 
Sluisdijk, met de Keizerstraat als de verbindingsas. Dit ging gepaard met langdurige 
onderhandelingen tussen Woningstichting en Zeestad over de verdeling van de kosten 
en opbrengsten. Doel is de winkels die in de beide halters worden ontwikkeld na 
oplevering over te dragen aan een of meerdere vastgoedondernemingen. Het beheer 
van winkelruimte behoort immers niet tot de kerntaken van een corporatie. Projecten 
die de halter Bellevue ‘raken’ zijn de plannen met de zusterflat, huidige bibliotheek 
en de huidige schouwburg. Onderdelen van halter Sluisdijk zijn de gevelaanpak aan 
de noordkant van de kop van de Beatrixstraat, het project Heeren 5, de plannen met 
het kanonnenpleintje, het pand Vögele en de sloop en nieuwbouw van het gedeelte 
tussen het Thaise restaurant en Stadscafé Flow. In beide halters wordt een beperkt 
aantal woningen nieuw gebouwd. Het parkeren bij halter Sluisdijk wordt opgelost 
door de capaciteit van de huidige parkeergarage aan de Sluisdijkstraat te vergroten en 
het parkeerterrein Breewaterstraat her in te richten. Dit doet de gemeente. Over een 
oplossingen voor het parkeren bij halter Bellevue moet nog een beslissing worden 
genomen: in grote lijnen is het de keus tussen duur ondergronds parkeren of goedkoper 
bovengronds.  

De Keizerstraat vormt de verbindingsas tussen de beide halters. Hier ligt het speerpunt 
op het in oude glorie terugbrengen van de gevels. Vanuit een fonds, gevoed door 
Woningstichting en door Zeestad, kunnen ondernemers een deel van de kosten vergoed 
krijgen.  
Andere projecten in het stadshart betreffen voornamelijk woningbouw, bedrijfsruimten 
(Zeevaartschool en Imares), een nieuwe bibliotheek en een horecaplein. 
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Woningstichting wil graag voor het onderzoeksinstituut Imares een doelmatig en tegelijk 
prestigieus pand bouwen. De uitbreiding van Imares in Den Helder betekent veel voor 
de (kwaliteit van de) werkgelegenheid. Fort Harssens is nog steeds de beoogde locatie. 
De onderhandelingen zijn nog steeds gaande. Woningstichting zoekt een investeerder 
om het pand na realisatie aan over te doen. Daarbij spelen nog onderhandelingen met 
de marine en met de TESO. Al met al maakt dit dat het een langdurig proces is.
Aan de Zeevaartschool is inmiddels een vleugel gebouwd. Het gebouw is casco 
ingericht en wacht op een huurder. Er is inmiddels belangstelling getoond door een 
aantal potentiële huurders.   

De woningbouwprojecten in het stadshart moeten jonge draagkrachtige mensen 
trekken. Woningstichting bouwde reeds de Werviaan. Daarvan zijn inmiddels de meeste 
woningen verkocht dan wel verhuurd. 
De Keizersbrug is een volgend woongebouw, gepland op een belangrijke zichtlocatie. 
Daarom is veel aandacht besteed aan de vormgeving en het kleurgebruik. Begin 2013 is 
gestart met de bouw. Een discussie met de gemeente over grondoverdracht was in het 
verslagjaar een vertragende factor.

Op de locatie van de Oude Melkfabriek, aan de grachtengordel, zullen eveneens woningen 
worden gebouwd. Aanvankelijk had een zorginstelling hiervoor belangstelling, maar 
nadat deze instelling afhaakte liggen er weer diverse mogelijkheden open. Hierover zal 
in de loop van 2013 worden beslist.

Het einde van de Spoorstraat verliest z’n functie als winkel- en horecagebied. Veel van de 
commerciële panden verkeren in een deplorabele staat en er zijn panden gesloopt. De 
zeven stadswoningen die Proper Stok hier in opdracht van Woningstichting zal bouwen 
vullen de ruimte van wat nu een ontsierend ‘gat’ is. De zeer hoge onrendabele top op 
deze woningen neemt Woningstichting voor lief, gezien het belang van het aanzien van 
dit deel van het stadshart. 

De bibliotheek, gepland in het huidige gebouw School 7, vergt een lange 
voorbereidingstijd. Vooralsnog gaat Woningstichting er van uit een kleine 10 miljoen te 
moeten investeren in de realisatie. Inmiddels is na een selectieprocedure besloten dat 
Drost + Van Veen Architecten uit Rotterdam de nieuwe bibliotheek zal ontwerpen. Het 
door de bibliotheek te verlaten pand aan het Bernhardplein krijgt met de komst van 
onder meer een huisarts en een fysiotherapeut een zorgfunctie. 
Het plan Assorgia is een particulier initiatief dat voorziet in een horecaplein in de 
binnenstad tussen de Spoorstraat, Spuistraat en Stationsstraat. Het plan is echter te 

grootschalig om particulier gefinancierd te kunnen worden. Woningstichting ziet 
voldoende meerwaarde in het plan om er haar medewerking aan te verlenen. West 8 
verricht een stedenbouwkundig onderzoekt naar het plan Assorgia. Vergeleken met de 
eerste ontwerpen wordt nu gewerkt aan een minder kostbaar, dus haalbaarder plan. 

Het is duidelijk dat Woningstichting op veel locaties tegelijk in het stadshart actief is, en 
dat er sprake is van een enorme kwaliteitsimpuls. Het toevoegen van deze extra kwaliteit 
zorgt vanzelfsprekend voor hogere onrendabele toppen dan wanneer we bouwwerken 
zonder architectonische kwaliteit zouden opleveren. Dit laatste is voor Woningstichting 
een bewuste keuze en het is van belang dat een duurdere bouw ook een bewuste keuze 
blijft. Wij verwachten echter dat de gemeente en Zeestad oog hebben voor de extra 
kosten die wij op ons nemen, en hier zelf ook navenant aan bijdragen. 

Buiten het stadshart, maar wel in de wijk Stad binnen de Linie realiseerde Woningstichting 
in het verslagjaar nog een aantal projecten: de brede school Pasteurstraat werd 
opgeleverd, de bouw van het Lyceumhof en de sloop van de Tuinstraat gerealiseerd, .
Met de ingebruikname van de brede school Pasteurstraat vervielen de locaties van de 
basisscholen De Windwijzer, De Verrekijker en van het hoofdkantoor met opvang van 
Stichting Kinderopvang Den Helder en Texel. 

De 56 koopappartementen en 24 zorgeenheden in het Lyceumhof zijn begin 2013 klaar 
voor bewoning. Hoewel de belangstelling relatief groot is, zijn nog weinig appartementen 
verkocht. Veel belangstellenden willen eerst hun huidige woning verkopen voor ze de 
sprong naar het Lyceumhof maken. Het Paviljoen van Toen, een ontmoetingsruimte 
annex herinneringsmuseum, dat grenst aan het Lyceumhof, is inmiddels door Vrijwaard 
in gebruik genomen. 

Tuinstraat
Het uitplaatsen van de huurders van de in slechte staat verkerende woningen in de 
Tuinstraat verliep relatief vlot en zonder noemenswaardige problemen. De uitgeplaatste 
huurder ontvingen een verhuiskostenvergoeding conform onze wettelijke verankerde 
verhuiskostenregeling. Kort daarop zijn de woningen gesloopt. Architect KJK heeft 
een ontwerp gemaakt voor plaatsvervangende woningen. Met de bouw hiervan zal in 
2013 een start worden gemaakt. Er worden minder woningen teruggebouwd dan zijn 
gesloopt.  

Tenslotte vermelden we dat in de stad binnen de linie het VBM-gebouw en het gebouw 
van voormalige school De Pijler door Woningstichting zijn aangekocht. 
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De Schooten
Woningstichting investeerde in de bestaande woningen in de Schooten: na complex 
55 en 56, in de periode 2007 tot 2010 is in 2011 gestart met de plaatsing van erkers in 
complex 61 in het zuidelijk deel van De Schooten. De totale investering bedraagt twaalf 
miljoen euro.
Voor het Heiligharn bestaan plannen voor een grootschalige aanpak, waarbij de 
buitenzijde volledig wordt vernieuwd en gemoderniseerd. De uitbreiding van het 
daarnaast gelegen gezondheidscentrum is na het afhaken van de fysiotherapeut op dit 
moment onzeker.  

Julianadorp
In Julianadorp is Woningstichting betrokken bij de realisatie van het uitbreidingsgebied 
Julianadorp oost. Woningstichting en de gemeente deelden samen de kosten van de 
grondexploitatie van deze toekomstige wijk. Omdat Woningstichting echter geen 
vat had op de kosten die de gemeente op dit project wegschrijft was het risico voor 
Woningstichting zeer groot. Woningstichting had er dan ook groot belang bij de 
onderhandelingen in het verslagjaar tot een goed einde te brengen.  Dat is gelukt: de 
gemeente heeft zich akkoord verklaard  met de terugtrekking van Woningstichting uit 
de grondexploitatie. Woningstichting ontvangt van de gemeente de geïnvesteerde 
9 miljoen euro terug, maar moet 1 miljoen aan de gemeente betalen voor de afkoop 

van het risico van de gemeente. Daarnaast heeft Woningstichting zich verplicht voor 
7 miljoen euro garant te staan voor de grondaankoop in fase 1 in geval de Helderse 
Bouwkombinatie de grond niet afneemt. Part of the deal is ook dat Woningstichting 
het huidige stadhuis voor 2,5 miljoen euro van de gemeente overneemt wanneer de 
gemeente besluit tot het bouwen van een nieuw stadhuis. 

Te midden van de woningen die Woningstichting halverwege de jaren ’80 in Middelzand 
realiseerde, staat sporthal ’t Trefpunt. Woningstichting is met de beheerstichting 
Multifunctioneel Centrum overeengekomen om voor diverse wijkfuncties een 
vernieuwde Multi Functionele Accommodatie (MFA) met sportzaal te realiseren. Daartoe 
kocht Woningstichting ’t Trefpunt en is bereid 3,3 miljoen euro te investeren in de 
realisatie. De onrendabele top zal 795.000 euro bedragen.

Bouwproductie
In 2012 leverde Woningstichting de brede school aan de Pasteurstraat op. Andere 
projecten verkeren nog in een fase, variërend van ‘initiatief’ tot ‘realisatiefase’. Deze staan 
hieronder in schema aangegeven. Duidelijk is dat Woningstichting buiten Den Helder ook 
de nodige bouwactiviteiten ontplooit. Dit sluit aan bij onze visie dat de situatie waarin 
Den Helder zich bevindt feitelijk alleen regionaal kan worden beschouwd. Oplossingen 
voor de dreigende krimpsituatie moeten behalve in Den Helder zelf ook regionaal 
worden gezocht. De verbindingen van Woningstichting hebben met name veel ervaring 
opgedaan met de realisatie van brede scholen. Omliggende gemeenten willen graag 
profiteren van deze ervaring en Woningstichting is graag bereid haar ervaring te delen. 
Dit verklaart het groeiend aantal activiteiten buiten Den Helder.

De Woonvisie Noord-Holland 2010-2020 en het daaruit voortvloeiende Regionale Actie 
Programma (RAP) dat aangaf hoeveel woningen per gemeente in de Kop van Noord-
Holland tot 2015 maximaal mochten worden gebouwd, is inmiddels door de provincie 
naar beneden toe bijgesteld. Dit betekent dat de woningbehoefte voor Den Helder is 
teruggebracht tot een netto groei van 300 voor de komende 30 jaar. De woningbehoefte 
is voor de komende 10 jaar het grootst; daarna neemt het aantal huishoudens structureel 
af. Ook andere delen van de Kop krijgen te maken met krimp. Het aantal bouwplannen 
moet hiermee in overeenstemming worden gebracht. Woningstichting heeft in verband 
met de structurele krimp in het verslagjaar haar nieuwbouwplannen aangepast. Het 
rapport ‘vraaggestuurd bouwen’ dat Companen in opdracht van Provincie Noord-
Holland schreef geeft onder meer aan dat de meest gewilde woonvorm die van ‘stedelijk 
bij voorzieningen’ is. Hier zal Woningstichting bij het plannen van nieuwbouw terdege 
rekening mee moeten houden.

Bibliotheek Nieuw Den Helder
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 2012 Programma Prognose VO Huur Koop totaal
    investering WSDH WSDH  
    11-02-2013
PRE-INITIATIEFFASE
KOP Onderwijsplein Schagen   €  3.600.000      
NDH Duinpark Deelplan 3          
   Scheldestraat/Eemstraat 50 sociale huur, 12 CPO € 11.214.000 50 12 62
   Markt/Zoomstraat 40 won herontwikkelling afhankelijk Vitalis € 8.000.000 40   40
STAD  Biegstraten- Koningstraat Bedrijfsruimte (2) en appartementen (6) €  2.425.000 6   6
NDH Tuinstraat  Sloop 40 sociale huurwoningen, nieuwbouw 15 sociale woningen € 2.500.000 15   15
NDH Vechtstraat (2e fase naast de Groene Vecht)   € 4.800.000 20   20
JUL Julianadorp Oost - 17st. Lage knik  1e fase 17st. Lage knik € 2.400.000 17 PM 17
STAD Halter-02 (Bellevue) winkels 6000m2, parkeren 250a300st, 30 appartementen € 20.833.000 20 10 30
STAD Halter-01 (Sluisdijkstraat) winkels 1500m2, wonen (8) €  5.877.000 8   8
NDH Oude bibliotheek Bernardplein 3600m2 bvo, huisarts Lambots - Vrijwaard kantoren + fysio €  4.850.000      
JUL Mfa Julianadorp 1550m2 bvo €  3.321.000      
STAD Oude zusterflat (Julianaplein) wonen € 6.000.000 30   30

Torplaan
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INITIATIEFFASE          
STAD Havenplein - Imares  3000m2 bvo kantoor €  10.285.000      
STAD School 7 -  Bibliotheek  3000m2 bvo € 9.700.000     0
JUL Julianadorp Brink en Vaart  ‘s Heerenloo 18 zorg en 2e locatie 24 zorg € 1.820.000 42   42
KOP Brede school Den Oever 10 klaslokalen, kinderopvang, gymzaal € 4.972.000   0

PLANONTWIKKELINGSFASE          
STAD Oude Melkfabriek  ‘s Heeren Loo 14 zorgeenheden, 2 woningen € 3.062.000 14 2 16
NDH Waddenzeestraat  appartementen € 3.870.000 7   7
STAD Kop Beatrixstraat  300m2 Bedrijfsruimte, 24 zorg en 3 koopappartementen. € 5.887.000 24 3 27
NDH HeiligHarn  bestaand 237 woningen, 4 woningen sloop ivm onderdoorgang € 12.000.000      
NDH Gezondheidscentrum - de Schooten  Gezondheidscentrum  € 3.400.000      
STAD Kop Zuidstraat  11 appartementen + bedrijfsruimte €  3.976.000  8 3 11
STAD Spoorstraat 7 woningen ism Proper Stok € 2.596.000   7 7

REALISATIEFASE          
KOP Brede school Wieringerwaard  10 klaslokalen, kinderopvang €  3.185.000      
NDH Zeevaartschool  huisvesting voor school/kantoren €  5.275.000     
NDH Molukkenstraat  Vrijwaard 24 zorgeenheden en 56 appartementen €  17.869.000 67 13 80
NDH Duinpark woningen 6 woningen herontwikkelling       6 6
STAD Plan Oudijk/Californiestraat 33 woningen €  8.973.000  33 33
NDH BredeSchool Pasteurstraat  Kopwerk 6 lokalen, Sarkon 16 lokalen en st. Kinderopvang (DH, Texel) €  7.338.000      
STAD Molenplein 10 woningen (overgenomen Proper Stok) € 2.385.000 5 5 10
    €  182.413.000 373 94 467

Betekenis van de afkortingen
KOP:  Kop van Noord-holland
NDH: Nieuw Den Helder
STAD: Stadshart
JUL: Julianadorp
bvo: bruto vloer oppervlak
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5.4 DUURZAAMHEID, ONZE TERTIAIRE
KERNACTIVITEIT

Omdat het accent in de komende jaren op de langere termijn effecten van onze 
inspanningen en investeringen ligt is het ruime begrip ‘duurzaamheid’ sinds het van 
kracht worden van onze nieuwe Strategische Beleidsvisie ons tertiair taakveld. We 
onderscheiden sociale, milieutechnische en regionale duurzaamheid.
In weerwil van het VVD-PvdA kabinet, streeft Woningstichting grootschalig te blijven 
investeren in duurzaamheid, met name in leefbaarheid. Verbetering van de kwaliteit van 
de leefomgeving vormt immers een randvoorwaarde voor het behoud van de waarde 
van ons bezit. 

Sociale duurzaamheid
Onze samenleving is zeer divers. Mensen met verschillende culturele achtergronden 
maken er deel van uit, maar ook mensen met verschillende niveaus van zelfredzaamheid. 
Sinds de extramuralisering van de zorg komt het veel vaker dan vroeger voor dat 
buurtbewoners zelfstandig wonen maar wel zorg of begeleiding krijgen van een 
instelling. Door deze en nog veel andere nieuwe verschijnselen in de samenleving 
kunnen makkelijk spanningen optreden. Feit is dat deze spanningen zich concentreren 
in het bezit van de corporatie. Voor onze groep Woondiensten, maar ook voor de 
medewerkers van incasso, ligt er een grote opgave om het ‘samen wonen in de wijk’ in 
goede banen te leiden. Vanzelfsprekend kan Woningstichting dat niet alleen af. Behalve 
met de gemeente is er ook, waar het zorgverlening of noodzakelijke begeleiding betreft, 
een intensieve samenwerking met diverse onmisbare partijen als Stichting Present, 
Actief talent, Stichting DNO, GGZ, GGD, Brijder, schuldhulpverlening, Buurtcollectief, 
Veiligheidshuis en de zorginstellingen.

Andere sociaal duurzame activiteiten van het afgelopen jaar betroffen de projecten Blij 
Schulden Vrij, Ieder kind een boek, leerling-schilder opleidingen, de alfabetiseringscursus 
en een competentietraining voor Antilliaanse vrouwen. Het boekjes-, alfabetiserings- en 
competentieproject maken deel uit van ons doel om goede scholing en opvoeding van 
de jeugd van Nieuw Den Helder te stimuleren en faciliteren. Het project Blij Schulden Vrij
betreft een succesvolle preventieve voorlichting op scholen ter voorkoming van 
schulden. Het project ‘Ieder kind een boek’ is gericht op de kinderen die in Nieuw Den 
Helder een basisschool bezoeken. Doel is de kinderen bewust te maken van hun rol in 
hun directe leefomgeving. In het verslagjaar is een aantal nieuwe acties ondernomen 
in het kader van ons speerpunt ‘opvoeding en opleiding voor de jeugd van Nieuw Den 
Helder’. De leerlingen van de bovenbouw van de basisscholen in de wijk ontvingen 

een boek met een spannend verhaal, dat zich in de wijk afspeelt. In dit verhaal werken 
mensen van verschillende culturen samen om een misdaad op te lossen. Daarnaast zijn 
gesprekken gevoerd om een schooltuinproject te starten waar Woningstichting ten 
volle aan zal meewerken.

Met het Internationaal Vrouwencentrum (IVC) maakte Woningstichting een 
competentietraining voor Antilliaanse vrouwen mogelijk. De vrouwen die deze training 
met succes doorliepen zijn uitgerust met vaardigheden waarmee zij een stap kunnen 
zetten richting arbeid of scholing. Ook voor de kansarme leerling-schilders die het 
afgelopen jaar bij ons Schildersbedrijf volop kansen kregen om zich tot vakbekwaam 
schilder te ontwikkelenzijn de kansen op betaald werk aanzienlijk vergroot.
Naast deze nieuwe projecten loopt ook nog steeds de door Woningstichting 
gefinancierde alfabetiseringscursus. De medewerkers van Woningstichting en van de 
bv’s komen bij veel huurders over de vloer en soms worden zij daarbij geconfronteerd 
met situaties waar acute professionele hulp noodzakelijk lijkt. Om dit soort situaties te 
kunnen melden neemt Woningstichting sinds 2011 deel aan de Meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling. 

Behalve deze op specifieke personen gerichte activiteiten werkt Woningstichting aan 
sociale duurzaamheid door brede scholen te realiseren en huismeesters, wijkmeesters 
en toezichthouders in kwetsbare complexen in te zetten. Het toezichthoudersproject 
kreeg voor het eerst in de jaren ‘80 vorm, stierf vervolgens een stille dood, kreeg in 
2011weer nieuw leven ingeblazen in dezelfde wijk waar het project begon: Nieuw Den 
Helder. Het project is zo succesvol dat uitbreiding naar Tuindorp een serieuze optie is.

Milieutechnische duurzaamheid
Beperking van energiegebuik en minimaliseren van gebruik van schaarse 
grondstofbronnen blijft voor Woningstichting een uitdaging. Onze woningen zijn 
over het algemeen goed geisoleerd en hebben gemiddeld energielabel C. Gezien de 
gemiddelde leeftijd van ons bezit is dit een score om trots op te zijn. Het is het resultaat 
van jarenlang consequent aanbrengen van duurzaamheidsbevorderende voorzieningen, 
ook al in jaren waarin dit nog geen gemeengoed was. Bij de meeste nieuwbouwprojecten 
worden inmiddels standaard diverse geavanceerde energiebesparende technieken 
toegepast. Zo besloot Woningstichting voor het in 2013 op te leveren Lyceumhof 
voor elk appartement een individueel regelbare warmtepomp met een collectieve 
bodemwisselaar toe te passen. Hiermee is per woning een investering van 11.000 euro 
gemoeid. 
Inmiddels zoekt Woningstichting naar wegen voor collectieve levering van duurzame 
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energie. Op dit moment werken we samen met Woonenergie, een initiatief vanuit de 
corporaties. In het verslagjaar is echter ook intensief gesproken met vertegenwoordigers 
van Helder Energie over het oprichten van een eigen energiebedrijf, waardoor investeringen 
in energiebesparende maatregelen als zonnecellen via de energielevering kunnen worden 
terugverdiend. Deze besprekingen hebben geleid tot een samenwerkingsovereenkomst. 
De andere partners zijn G.P. Groot en Duurzaam Huisduinen. Samen met Helder Energie 
onderzoeken de Kracht-door-Verbinding corporaties met subsidie van de provincie de 
mogelijkheden om 10.000 daken van de corporaties in de Kop van Noord-Holland te 
voorzien van PV-cellen. Woningstichting zou hiertoe 2.000 daken moeten leveren. 
Tenslotte onderzoekt Woningstichting de mogelijkheid om een zogenaamde ESCO (interne 

energie BV) op te richten. Doel is het energieverbruik van de warmtepompinstallaties 
naar beneden te halen door deze te koppelen aan zonnepanelen. 

Een duurzaam initiatief in het kader van regionale binding betreft ’Kracht door Verbinding’. 
Ontstaan uit de regionale corporaties creëert  ’Kracht door Verbinding’ door het aangaan 
van allianties tussen diverse partijen een synergie waarbij kansen voor de regio ontstaan 
om zich te profileren. Daarnaast treden de deelnemende corporaties, die samen zo’n 
60.000 woningen vertegenwoordigen,via ’Kracht door Verbinding’ gezamenlijk richting 
de politiek naar buiten. In het verslagjaar is in de diverse overleggen veel gesproken over 
de manier van samenwerken en over de wijze waarop vast te stellen hoeveel woningen 
van welke kwaliteit waar in het noordelijk deel van de provincie gebouwd zouden moeten 
worden.  De directeuren ontmoeten elkaar voornamelijk tijdens onderlinge bezoeken aan 
elkaars projecten. Vanuit  ’Kracht door Verbinding’ is het Platform Woningcorporaties NH 
opgericht. Dit is bedoeld als lobbyplatform. De rol van ’Kracht door Verbinding’ is daarbij 
ondersteunend. Naast ‘wonen’ besloten de deelnemers aan ’Kracht door Verbinding’ in 
het verslagjaar zich ook op de speerpunten ‘energiebeperking’, ‘finance’ en ‘zorg’ te richten. 

Sponsoring
Woningstichting vindt het belangrijk dat de helderse inwoners zich in hun omgeving 
thuis voelen. Initiatieven vanuit de helderse bevolking die bijdragen aan verrijking 
van het functioneren van de stad konden in het verslagjaar rekenen op een bijdrage 
dan wel medewerking van Woningstichting. Dit betrof onder meer het wandel- en 
hardloopevenement Halve van Den Helder, de Helderse Lente-driedaagse, de door 
‘Den Helder kust de Zee verspreide ’huis-aan-huis evenementenkalender, de jaarlijkse 
botterwedstrijd, de scouting, de Clipperrace, de wijkmanifestatie De Schooten, de 
wijkmanifestatie Nieuw Den Helder, de poëzieroute, de Visserijdagen, de Dag van de 
Architectuur, het project ‘Mijn toekomst’ van het Internationaal Vrouwencentrum (IVC), 
de  Dag van de Muziek, en de Weekendschool. 

Daarnaast is een heel aantal initiatieven via het Convenant Wijkaanpak Plus financieel
ondersteund. Het betreft onder meer een opknapbeurt van een speeltuin in de Kofstraat, 
een jeu de boules baan in De Schooten en een bijdrage aan de burendag in Tuindorp

 Pieter Korffstraat
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5.5 SOLIDE FINANCIEEL BELEID  

a.  Solide financieel beleid: de omgeving van Woningstichting
Woningstichting Den Helder voert een solide, financieel beleid. De grenzen waarbinnen 
dat mogelijk is worden bepaald door de omgeving, waarbij het kabinetsbeleid een grote 
rol speelt.

Den Helder is een vergrijzende krimpgemeente die echter ook veel potentie heeft. Bij de 
verdere ontwikkeling van de stad vervullen de corporaties een grotere rol dan elders in 
het land. Deze rol dreigt door het regeerakkoord onderuit gehaald te worden.

Sinds begin jaren negentig vindt er door de voortgaande herijkingen van het nationale 
defensiebeleid een ingrijpende economische structuurwijziging plaats in de Kop van 
Noord Holland. Door voortdurende beperking van defensieactiviteiten ziet met name 
onze gemeente  zich gedwongen in nauwe samenwerking met overige overheden 
diversiteit aan te brengen in de tot dan toe aan defensie gerelateerde werkgelegenheid. 
Den Helder wil zich  daarbij richten op haar relatie met de zee die de stad aan drie zijden 
omringt alsmede het handhaven van een aantrekkelijke woonomgeving.

In een onder verantwoordelijkheid van voormalig minister Van der Laan opgesteld 
rapport	(rapport	Deetman/Mans:	“Krimp	of	niet”)	wordt	het	toekomstperspectief	voor	de	
regio Kop van Noord-Holland en de gemeente Den Helder in het bijzonder beschreven. 
Om de economische potentie van Den Helder te benutten dienen de reeds opgestelde 
plannen voor zowel de haven als het stadscentrum te worden gerealiseerd. Dan bestaat 

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

Woningstichting Den Helder heeft van oudsher een brede taakopvatting. Onze 
investeringscapaciteit is de afgelopen jaren ingezet in de stad. Zo heeft Woningstichting in 
de herstructureringswijk Nieuw Den Helder met veel succes middeldure koopwoningen 
gerealiseerd alsmede geïnvesteerd in een winkelcentrum, een multifunctioneel 
wijkcentrum, brede scholen, sporthal, bibliotheek alsmede de infrastructuur en 
verschillende leefbaarheidsprojecten. Door deze investeringen werd de negatieve spiraal 
waarin deze wijk was terecht gekomen, gekeerd. 

Bij de door commissie Deetman/Mans gewenste herstructurering van het stadshart 
speelt het probleem, dat commerciële projectontwikkelaars de excentrisch gelegen stad 
mijden, waardoor Woningstichting de voornaamste investeerder is. In samenwerking 
met de ontwikkelingsmaatschappij Zeestad BV, waarin zowel gemeente als provincie 
participeren en samen met Proper Stok, neemt Woningstichting het merendeel van 
de investeringen voor haar rekening. Deze nieuwbouwprojecten betreffen naast huur- 
en koopwoningen, ook een bibliotheek, parkeergelegenheid, gezondheidscentrum 
alsmede winkels en horeca. De bijbehorende projectverliezen worden deels gedekt 
door gemeente en provincie, doch de corporaties neemt ook een groot deel van 
de onvermijdbare onrendabele toppen voor hun rekening. Dat zullen commerciële 
projectontwikkelaars nooit doen. 

In het regeerakkoord staat echter opgenomen dat corporaties hun activiteiten moeten 
gaan beperken tot het  bouwen, beheren en verhuren van sociale huurwoningen en 
ondergeschikt maatschappelijk vastgoed. Met zulke randvoorwaarden was het Duinpark 
in de wijk Nieuw Den Helder nooit gerealiseerd. En binnen deze beperkingen zal onze 
corporatie niet kunnen investeren in het stadshart, waardoor de door Team Deetmans/
Mans geschetste verpaupering daadwerkelijk zal gaan plaatsvinden. 

Tevens moeten de corporaties hun nevenactiviteiten afstoten. Woningstichting Den 
Helder heeft echter veel verbindingen, die werk uitvoeren voor Woningstichting zelf, maar 
zich ook  succesvol op de regionale markt begeven en daar schilderwerken, onderhoud 
en aannemerij voor derden uitvoeren, waaronder veel voor andere corporaties.  Inmiddels 
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hebben deze verbindingen in totaal meer dan tweehonderd medewerkers, waardoor de 
werkgelegenheid in Den Helder behouden bleef.

Woningstichting had een financieel gezonde uitgangspositie waardoor zij daadwerkelijk 
in staat was om forse investeringen voor haar rekening te nemen. De in het regeerakkoord 
en woonakkoord opgelegde verhuurderheffing is echter zeer fors. Woningstichting zal die 
extra lasten niet kunnen terugverdienen door huurverhogingen. Hierdoor verslechtert de 
financiële positie van onze corporatie in dusdanige mate dat voor de stad broodnodige 
investeringen niet allemaal meer kunnen worden betaald. De opbrengst uit verkoop 
van huurwoningen is inmiddels ook minimaal, door de economische crisis en door de 
maatregelen van het kabinet.

Het afstoten van aannemerij Dozy en de overige BV’s brengt daarnaast het bedrijfsmodel 
en verdienmodel van Woningstichting in gevaar. Indertijd is besloten tot het uitbouwen 
van de BV’s omdat de overheid vond dat de omvang van corporaties zou moeten halveren 
en Woningstichting de werkgelegenheid in Den Helder wilde behouden. Tegelijkertijd 
moedigde de overheid in MG 2001-26 de corporaties aan om nevenactiviteiten op te 
zetten, mits op de juiste manier ingekaderd. Nadat Woningstichting dit succesvol heeft 
opgepakt dreigt door dezelfde overheid onze succesvolle initiatieven de nek te worden 
omgedraaid. Met zeer grote negatieve consequenties voor het bedrijfsmodel van 
Woningstichting.

Teneinde de door Team Deetman/Mans opgestelde aanbevelingen in Den Helder te 
kunnen  uitvoeren, staat Woningstichting de volgende koers voor:
a. Dat  onze corporaties toegestaan wordt om op een breed gebied te blijven investeren 

in plaats van  enkel in sociale huurwoningen of in  ondergeschikt maatschappelijk 
vastgoed. Handhaaf het brede taakgebied in  hetgeen door de voormalige staatsecretaris 
voor Volkshuisvesting,  de heer Remkes, is beschreven in MG 2001-26.

b. Dat Woningstichting de financiële ruimte blijft behouden om de investeringen te 
kunnen doen. Dat kan door de verhuurdersheffing te maximeren op hetgeen onze 
corporatie aan huurverhoging maximaal daadwerkelijk kunnen binnenhalen zonder de 
verhuurbaarheid van ons bezit in gevaar te brengen.  

c. Woningstichting Den Helder heeft in januari 2010 bij voormalig minister  voor WWI, de 
heer Van der Laan, het verzoek gedaan om uit het corporatiebestel te mogen treden. 
Dit opdat op deze wijze de ontwikkelcapaciteit van de corporatie behouden kan blijven 
voor stad. In eerste instantie is dit verzoek afgewezen, doch in afwachting van de afloop 
van de juridische procedure van corporatie De Veste bij het Europees Hof van Justitie 
handhaaft Woningstichting dit verzoek.

d. Woningstichting Den Helder heeft als alternatief bedacht zichzelf te splitsen, waarbij 
het ene deel zich enkel en volledig richt op de sociale huisvesting en het andere 
deel zich richt op een breder taakgebied, waaronder middeldure huur. Maar ook op 
projectontwikkeling en op  commerciële nevenactiviteiten, waaronder onderhoud, 
aannemerij en schilderwerken.  Dit alles opdat de ontwikkelcapaciteit gehandhaafd 
kan blijven.

Splitsing Woningstichting in sociaal en commercieel-maatschappelijk deel?
Woningcorporaties moeten betaalbare huisvesting voor lage inkomens regelen, 
dat is de kerntaak, Corporaties zijn vermogensbeheerder, vastgoedondernemer en 
maatschappelijke dienstverlener in één, stelt Chris Buijink, topambtenaar bij het ministerie 
van EZ. Door de vermenging van functies kan de overheid hen nauwelijks aansturen. 
Corporaties kunnen met huurkortingen een eigen inkomensbeleid voeren, waarop geen 
democratische controle mogelijk is. Gevolg is dat landelijk gezien, in 1 op de 4 sociale 
woningen een huishouden woont dat niet tot de doelgroep behoort. Er ontbreekt 
een volwaardig middenhuursegment. In de oplossing van deze hoogste ambtenaar 
van EZ splitst de corporatie zich in een sociale en commerciële tak. Hierdoor blijft de 
uitvoering van de kerntaak beter beschermd en kan er in de commerciële huurmarkt 
meer concurrentie ontstaan.
Op basis van dit artikel van de hoge ambtenaar, schrijft het FD in het hoofdredactioneel 
commentaar dat het splitsen van corporaties een experiment waard is en een kolfje naar 
de hand van VVD-minister Stef Blok van Wonen zou moeten zijn. Woningstichting Den 
Helder wil zich graag lenen voor dit experiment wanneer volledig uittreden niet mogelijk 
blijft.

Want bovenstaande uitgangspunten kunnen ook voor Den Helder worden gehanteerd. 
De gemeente heeft in het verleden  bepaald dat de sociale kernvoorraad in Den 
Helder slechts zo’n 4.750 woningen zou moeten bedragen, zo’n 20% van het totale 
woningbestand. Dit houdt in dat minimaal de helft van het bezit van Woningstichting 
(nu ruim 10.000 woningen) op termijn overgeheveld zou kunnen worden, zeker 
wanneer er rekening wordt gehouden met het feit dat Woontij ook nog zo’n 800 sociale 
huurwoningen in onze stad heeft t.b.v. de doelgroep. Deze over te hevelen woningen 
zouden dan kunnen worden opgenomen in een nieuwe, commercieel-    maatschappelijke 
tak van Woningstichting die zich mede  richt op het middenhuursegment. Aan deze tak 
kunnen ook de BV’s worden toegevoegd alsmede de projectontwikkeling van Niet DAEB 
en commercieel vastgoed.  De combinatie van ruim  5.000 woningen met de BVs geeft 
voldoende kritische massa en financiële kracht om een groot gedeelte van de voor Den 
Helder broodnodige investeringen te blijven doen.
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Woningstichting is namelijk in vergelijking met andere corporaties uitzonderlijk 
breed georiënteerd. Niet alleen is Woningstichting de enige corporatie met een 
aannemersbedrijf en een Schilderwerken BV, er zijn weinig ander corporaties met een 
eigen Onderhoud BV.  Deze BV’s zijn indertijd opgericht met als doel de werkgelegenheid 
in Den Helder te behouden. Daarnaast is, wegens het ontbreken van commerciële 
investeerders, Woningstichting wel verplicht in Den Helder te investeren op Niet DAEB 
en commercieel gebied om de adviezen van commissie Deetman-Mans op te volgen 
om het stadshart aantrekkelijk te maken opdat verpaupering van de stad voorkomen 
moet worden. Al deze activiteiten kunnen dan worden uitgevoerd in de commerciële 
tak. 

In de commercieel-maatschappelijk tak heeft Woningstichting geen beperkingen waar 
het toewijzen binnen inkomensgrenzen betreft, terwijl de sociale opdracht gewoon 
door de sociale tak vervuld wordt. Hierdoor kan worden doorgegaan met bijvoorbeeld 
de gemengde bewoning in Nieuw Den Helder. En is er een uitwijkmogelijkheid voor 
mensen die door hun te hoge inkomen niet langer in aanmerking komen voor een 
woning binnen de sociale sector. 

Grote vraag wordt uiteraard tegen welke prijs de woningen overgeheveld moeten 
worden naar de commercieel-maatschappelijk tak. Hiervoor zouden de uitgangspunten 
die nu worden gebruikt bij de splitsing in DAEB en Niet DAEB kunnen worden gehanteerd.  
Ook  moet de constructie inzake bestuur en toezicht nader worden ingevuld opdat de 
taakvervulling van beide entiteiten zoveel mogelijk binnen de afgesproken kaders blijft. 
Eventueel kan bij de inrichting zelfs worden aangehaakt bij de ideeën die recentelijk zijn 
opgekomen inzake zogenaamde regie-corporaties.

Richting Ministerie van Wonen en Rijksdienst hebben we daarom aangegeven dat 
Woningstichting  alternatieven heeft gevonden om binnen de huidige wetgeving uit het 
bestel te treden dan wel zich te splitsen in een sociaal en commercieel-maatschappelijk 
deel, om daarna op een breed gebied in Den Helder actief te kunnen blijven zijn. Ons 
voorstel aan het Ministerie is om een taskforce in te stellen, al dan niet ondersteund 
vanuit gemeente en provincie, om na te gaan of Woningstichting toch niet kan uittreden 
en ook om een splitsing nader te onderzoeken dan wel verder vorm te geven.

b. Solide financieel beleid: de interne organisatie van Woningstichting
Het solide financiële beleid van Woningstichting wordt mede bepaald door de interne 
omgeving van Woningstichting. In 2012 zijn veel organisatorische projecten afgerond, 
die mede de kaders scheppen voor een solide financiële beleid. Alhoewel veel van 

onderstaande projecten zeker nuttig zijn geweest om de organisatie goed te beheersen 
en zowel intern als extern verantwoording af te kunnen leggen, leidden ze wel tot extra 
administratieve lastendruk. 

1. Op 7 juni presenteerde de visitatiecommissie haar rapport inzake de maatschappelijke 
visitatie 2007-2010. Het resultaat leverde een goede voldoende op, daar zijn we 
tevreden mee.

2. Op 26 november ondertekenden het college van B&W van den Helder en het bestuur 
van Woningstichting de prestatiecontracten 2012-2016. Woningstichting blijft op 
een zo’n breed mogelijk vlak actief in Den Helder.

3. Op 29 oktober 2012 passeerden bij de notaris de nieuwe, door het Ministerie van 
BzK goedgekeurde, statuten van Woningstichting Den Helder. In de nieuwe statuten 
wordt geanticipeerd op de nieuwe Woningwet, fungeren de nieuwste governance 
codes als leidraad en worden de verbindingen op dezelfde wijze aangestuurd als de 
TI. 

4. Gedurende 2012 passeerden bij de notaris de nieuwe statuten van alle verbindingen 
van Woningstichting. Het aannemersbedrijf Dozy werd daarbij gesplitst in een 
holding, een aannemersbedrijf en een projectontwikkelingstak. De statuten van 
de verbindingen moeten aan dezelfde eisen voldoen betreffende governance en 
toezicht als de TI. 

5.  Op 1 januari ging het nieuwe automatiseringpakket HandsoftPro bij Helder Vastgoed 
Schilderwerken BV live. Dit proces verliep soepel.

6. Op 20 november ging het nieuwe automatiseringspakket Tobias AX bij 
Woningstichting live, op korte termijn gevolgd door een nieuwe website. Er waren in 
het begin aanloopproblemen, doch de primaire processen konden gewoon worden 
uitgevoerd. 

7.  In 2012 werd het in 2011 gestarte integriteitproject afgerond. De beheersmaatregelen, 
zoals klokkenluidersregeling en personeelsreglement, zijn up to date gebracht en via 
workshops zijn de medewerkers weer attent gemaakt op het belang van een goede 
integriteit. Als start zijn frauderisico’s in kaart gebracht en via ondermeer bovende 
maatregelen worden deze beheerst. Daarnaast continu toepassingen van het vier-
ogen principe. In 2012 hebben zich geen situaties voor gedaan die het vermoeden 
van fraude rechtvaardigen.

8.  Op 23 mei accordeerde de RvC het toetsingskader verbinden, aan de hand waarvan 
de RvC de verschillende verbindingen jaarlijks beoordeelt. 

9. Op 16 oktober stelde de RvC het investeringsstatuut vast dat bestuur en RvC het 
kader geeft aan de hand waarvan investeringen in nieuwbouwprojecten beoordeeld 
worden.
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10. De regelgeving vanuit toezichthouders, ministerie (s) alsmede Raad van 
jaarverslaggeving leidden tot aanpassingen in de jaarrekening (RJ 645), interne 
administratie (scheiding DAEB en Niet-DAEB) en interne richtlijnen (treasurystatuut).

c. Solide Financieel beleid: terug naar de saaie jaarrekening: leve de historische
  kostprijs
Het financiële beleid van Woningstichting is erop gericht zo solide mogelijk te zijn en zo 
min mogelijk risico’s te nemen. In het vorige jaarverslag heeft Woningstichting daarom al 
een pleidooi gehouden voor het behoud van de historische kostprijs als grondslag voor 
de	waardering	van	de	vaste	activa.	“Jaarrekeningen	van	corporaties	zijn	voor	de	insiders	
hilarisch,	voor	de	outsiders	misleidend”	schreef	buitengewoon	hoogleraar	Woningmarkt	
Johan Conijn in Aedes Magazine. Woningstichting Den Helder maakte zo op het oog in 
2010, 2011 en 2012 miljoenenwinsten en zal in 2013 mogelijk een verlies lijden. Terwijl de 
werkelijke inkomsten en uitgaven weinig veranderen.  

Woningstichting snapt dan ook heel goed waarom velen in verwarring raken bij het lezen 
van de jaarverslagen van corporaties. Een van de oorzaken van de verwarring is dat de 
corporatiesector bij het waarderen van het vastgoed van het rechte pad is afgedwaald. Men 
waardeert tegenwoordig steeds meer tegen bedrijfswaarde of zelfs tegen marktwaarde. 
Het gebruiken van bedrijfswaarde of tegen marktwaarde cq. beleggerswaarde, leidt tot 
grote schommelingen in de resultatenrekening. Laten we echter met zijn allen terugkeren 
naar waardering tegen historische kostprijs. Die is stabiel, betrouwbaar en duidelijk. 
Boekhouders moeten weergeven wat er is gebeurd en niet speculeren over de toekomst.

d. Solide financieel beleid: niet speculeren met derivaten
De financieringsbehoefte van corporaties is fors en de rente is vaak de hoogste 
kostenpost. Van oudsher heeft Woningstichting ingezet om zo min mogelijk te lenen. Zo 
werd, al lang voordat dit op grotere schaal binnen de sector gebruikelijk werd, de verkoop 
van de bestaande huurvoorraad ingezet om de nieuwbouwprojecten de financieren. 
Met sommige van onze huidige maatschappelijke nieuwbouwprojecten wordt met 
de huurder overeengekomen de contante waarde van de huur vooraf te betalen zodat 
we niet hoeven te lenen. En indien mogelijk wordt maatschappelijk en bedrijfsmatig 
onroerend goed door ons  ontwikkeld ten behoeve van latere verkoop. Dit alles heeft als 
gevolg dat bij Woningstichting eind 2012 slechts zo’n negentienduizend euro per vhe 
aan leningen uitstaat, hetgeen de helft is van wat in de corporatiesector gebruikelijk is. 
En de rentelasten zijn daardoor beduidend lager. Leningen worden voor langere periodes 
afgesloten en de rente wordt voor de gehele looptijd vastgezet. Derivaten worden enkel 
gebruikt om zonder risico de rente voor langere tijd vast te zetten, dus geen margin calls 

en geen break clausules. Ook met het forse investeringsprogramma de komende jaren zal 
het totaal aan leningen niet uitkomen boven de tweehonderd en twintig miljoen euro, 
hetgeen omgerekend per vhe zeer ruim beneden het landelijk gemiddelde is.

Wonen en winkelen in de Marsdiepstraat
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e. Solide financieel beleid: de vervelende V’s
In een periode van negen jaar waren er acht verschillende ministers belast met Wonen. 
En allemaal hadden ze hun eigen beleidsprioriteiten. De afgelopen jaren werd de politiek 
gedomineerd door de discussies rondom de vijf vervelende financiële V’s: de Vestiaheffing, 
de Vogelaarheffing, de verhuurdersheffing, de vervallen vrijstelling intergratieheffing en 
de  vennootschapsbelasting. De huidige minister Wonen, Stef Vlok, is er maar druk mee. 
Daarnaast speelden het al dan niet toekennen van de  ANBI status voor corporaties, 
wijziging in Europese richtlijnen i.v.m. staatssteun, het invoeren van  inkomensgrenzen bij 
toewijzing van woningen, de Herzieningswet Woningwet en nog veel meer. Een aantal 
door hen genomen maatregelen is in onze ogen oneerlijk, omdat Woningstichting 
onevenredig veel belast wordt om de problemen in andere regio’s (Vogelaarwijken) of bij 
andere corporaties (Vestia) of het begrotingstekort (verhuurderheffing) op te lossen. Het 
invoeren van de Vennootschapsbelasting is sowieso erg vreemd, corporaties maken geen 
winst. Een fiscale winst wordt door de fiscus kunstmatig gecreëerd door het niet erkennen 
als kosten van veel van de uitgaven van corporaties omdat deze niet binnen het begrip 
“goed	 koopmansgebruik”	 zouden	 vallen.	 Maar	 corporaties	 hebben	 nu	 eenmaal	 andere	
prioriteiten dan commerciële koopmannen, en worden door de overheid aangespoord om 
dergelijke kosten te maken. 

Door de vele heffingen wordt de investeringscapaciteit van corporaties zo aangetast, dat 
er veel minder ruimte voor investeren overblijft. Terwijl juist dat in tijden van economische 
recessie nodig is. En deze investeringen leiden indirect tot extra belastinginkomsten, zoals 
omzetbelasting en loonbelasting. 
De Kop van Noord-Holland is een krimpregio, de stad staat voor zeer grote opgaven 
en de economie is relatief zwak. Commerciële projectontwikkelaars zijn weliswaar 
geïnteresseerd in de stad, doch zijn vooralsnog terughoudend  in het daadwerkelijk 
investeren. Daarom wordt extra veel van Woningstichting verwacht. Er zijn twee grote 
herstructureringsprojecten gaande in de stad, in de wijk Nieuw Den Helder alsmede het 
stadshart. De totale investeringsbegroting van Woningstichting bedroeg oorspronkelijk 
ongeveer 350 miljoen euro, doch de ruimte voor investeringen verminderde enkele 
jaren geleden door de Vogelaarheffing en Vennootschapsbelasting al met een derde. 
Door de invoering van de Verhuurderheffing en de Vestiaheffing werd verminderde de 
investeringcapaciteit met nog  zo’n 60 miljoen euro. De resterende 162 miljoen euro aan 
investeringsruimte wordt de komende vijf jaar maximaal ingezet in de stad. Voorbeelden 
van projecten die geen doorgang vinden zijn de bouw van 86 appartementen in fases 2 
en 4 van project IJsselmeerstraat, de bouw van drie appartementgebouwen voor senioren 
aan de Torplaan, de bouw van 55 eengezinswoningen aan Buitenveld in Julianadorp en de 
bouw van eengezinswoningen aan de Prins Hendriklaan in het stadshart.

f. Solide financieel beleid: de uitgangspunten voor 2013 en later
Er zijn twee grote herstructureringsprojecten, respectievelijk in Nieuw Den Helder en 
in het Stadshart. Ook worden enkele woon- en zorgcomplexen gebouwd alsmede 
brede scholen waarbij sprake is van een omvangrijke onrendabele top. De omvangrijke 
tekorten die voortvloeien uit de herstructureringsprojecten komen voor een groot 
deel ten laste van onze corporatie. Die middelen zullen er dan wel moeten zijn. In de 
meerjarenplanning 2013-2017 van Woningstichting staat opgenomen dat er voor 162 
miljoen euro aan investeringen uitgegeven gaat worden en dat er ruim 27 miljoen euro 
aan onrendabele toppen komt. 

Het resultaat uit normale bedrijfsvoering was in 2012 positief. En op basis van de 
oorspronkelijke meerjarenbegroting zou dit normaliter ook de komende jaren het geval 
zijn. Door nieuwe richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn de afschrijvingslasten flink 
gestegen doch dit kon worden opgevangen. Nu jaarlijks echter ook miljoenen euro’s 
moeten worden afgedragen aan Vestiaheffing en verhuurderheffing, wordt het resultaat 
de komende jaren wel negatief en, nog erger, ook de daarbij behorende kasstromen 
worden aangetast. Dat brengt op  kortere termijn de financierings- en daarmee de 
investeringscapaciteit in gevaar en de langere termijn de continuïteit. Het extra verkopen 
van woningen, oftewel het verkopen van het tafelzilver, is een onjuiste methode om 
de tekorten uit de normale exploitatie aan te zuiveren. Want dan resteert er te weinig  
financiële ruimte voor herstructureringsprojecten. Door de economische crisis is het 
sowieso moeilijker geworden om woningen te verkopen. 

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

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



5

41

risicoanalyses worden met Raad van Commissarissen besproken. Grootste risico is het 
overheidsbeleid, dat weinig stabiel is en tot veel onzekerheid leidt.

Bij het beoordelen van de investeringsprojecten worden zowel het maatschappelijke als 
bedrijfsmatige rendement meegenomen. In het investeringsstatuut staat opgenomen 
aan welke financiële, maatschappelijke en juridische criteria de nieuwbouwprojecten 
moeten voldoen. Projecten worden getoetst of ze een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld 
het opvangen van de vergrijzing en het behoud van een kritisch massa aan 
maatschappelijk voorzieningen. Dit opdat Den Helder, ondanks de krimp,  aantrekkelijk 
als woonplaats blijft door een breed scala aan goede voorzieningen. Daarnaast wordt 
met name in de wijk Nieuw Den Helder ernaar gestreefd een andere mix met meer koop 
en dure huur en minder goedkope huur te krijgen opdat de bevolkingssamenstelling 
minder eenzijdig wordt. Daartoe wordt veel goedkope voorraad gesloopt, maar in de 
nieuwbouw	wordt	ook	weer	voor	onze	primaire	doelgroep	“teruggebouwd”.

Qua bedrijfsmatig rendement beseft Woningstichting dat bijna alle projecten een 
grote onrendabele top mogen hebben, zelfs projecten met koopwoningen en dure 
huurwoningen. Dit door het lage prijsniveau in deze stad. Voor sociale huurwoningen zijn 
onrendabele toppen tot 50% acceptabel, voor dure huur en koopwoningen maximaal 
20%. Voor elke categorie investeringen is een ander minimale IRR (Internal Rate of 
Return) vastgesteld. Deze varieert van 3,3% voor sociale huur tot 5,8% voor dure koop. 
Elk investeringsproject wordt daarnaast opgenomen in de risicoanalyse opdat bepaald 
kan worden dat het totaal aan risico’s niet de maximale capaciteit van Woningstichting te 
boven gaat. Doordat een strenge selectie gemaakt wordt voordat projecten een definitief 
GO-besluit  krijgen, kan eventueel tijdig worden ingegrepen wanneer het totaal aan 
risico’s en onrendabele toppen de capaciteit van Woningstichting te boven gaat.

De rentestand, kosten planmatig onderhoud, hoogte onrendabele toppen alsmede de 
verkoop van woningen zijn voor Woningstichting de belangrijkste parameters en worden 
intensief gevolgd. Maandelijks wordt niet alleen een financieel resultatenoverzicht 
opgesteld, maar ook een liquiditeitsprognose voor de rest van het jaar alsmede de 
langere termijn gemaakt. Ieder kwartaal wordt de management informatie met onder 
meer ontwikkelingen binnen de verhuur opgesteld. 

In het verbindingenstatuut staat ondermeer het toetsingskader opgenomen aan de 
hand waarvan verbindingen beoordeeld worden, ondermeer de minimale solvabiliteit  
(12.8%) en minimum aandeel in vermogen (>50%) staan opgenomen. Nieuwe erkers in De Schooten
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Woningstichting Den Helder trok tot eind 2006 haar leningen aan via de gemeente 
Den Helder, maar doet dat vanaf 2007 via de reguliere financieringsinstellingen en/
of banken. Deze leningen worden door het WSW geborgd. De gemeente Den Helder 
heeft zich daarbij bereid getoond voor maximaal 250 miljoen euro als finale achtervang 
te willen fungeren. Dit maximum zal overigens de komende jaren niet nodig zijn 
volgens de meest recente meerjarenbegroting. Verder wordt de financiering van de 
verschillende B.V.’s apart via de markt geregeld. 

De geconsolideerde omzet van Woningstichting, inclusief haar deelnemingen, bedraagt 
84 mln euro. Hiervan heeft 58 mln euro betrekking op huuropbrengsten en overige 
opbrengsten die met de normale bedrijfsuitvoering te maken hebben. Daarnaast heeft 
5 mln euro betrekking op de verkoop van bestaande huurwoningen. De deelnemingen 
hadden in totaal een omzet van 35 mln euro. Dat is inclusief de omzet die gemaakt 
wordt ten behoeve van Woningstichting zelf en de aan haar gelieerde deelnemingen. 
Uitgangspunt is dat commerciële activiteiten een positief rendement moeten tonen. 
Dat was in het afgelopen boekjaar met een winst na belastingen van 479.000 euro het 
geval voor het totaal van onze verbindingen. 

Het CFV concludeerde dat het vermogen van Woningstichting op balansdatum 31 
december 2011 groter is dan het voor de corporatie vastgestelde risicobedrag plus 
vermogenbeklemming, hetgeen tot het oordeel ‘voldoende solvabiliteit’ leidde. Tevens 
kreeg Woningstichting het A oordeel, hetgeen ook inhoudt dat  Woningstichting 
voldoende solvabel is om het investeringsprogramma uit te voeren.
De omvang van het eigen vermogen, zowel nu als in de nabije toekomst, is dus volgens 
het CFV meer dan voldoende in het licht van de opgave, strategie en risicoprofiel. 
De financiële continuïteit is gewaarborgd, rekening houdend met de voorgenomen 
investeringen en de opgaven waaraan Woningstichting zich heeft verbonden. De 
solvabiliteit daalt weliswaar snel door de vele heffingen, maar blijft ook na 5 jaar 
boven het door CFV aangegeven minimum van 14,1%. De financieringsruimte, lees 
kasstromen,  is beperkt door de Vestiahefing en verhuurderheffing. Doch nadat, zoals 
hierboven beschreven, een aantal investeringen is geschrapt dan wel uitgesteld, 
kunnen de resterende investeringen worden uitgevoerd. Doordat van deze resterende 
investeringen minimaal de helft nog niet het definitieve stadium bereikt heeft, kan bij 
ongunstige ontwikkelingen tijdig ingegrepen worden om de financiële continuïteit niet 
in gevaar te brengen. 

CFV vergelijkt jaarlijks in een benchmark Woningstichting met andere corporaties. 
We betreuren het overigens dat het CFV met deze zeer gewaarde service, stopt.  

Belangrijkste conclusie van de laatste benchmark is dat de solvabiliteit van Woningstichting 
hoger is dan landelijk. Dat terwijl zowel bedrijfswaarde, boekwaarde als eigen vermogen 
per woning van Woningstichting relatief laag zijn. Doch doordat Woningstichting weinig 
leningen heeft, is de solvabiliteit toch hoog. De gemiddelde huur bedraagt in 2011 bij 
Woningstichting 62,6% van de maximaal redelijke huur, terwijl dit percentage landelijk 
op 70,2 ligt. Volgens de CFV benchmark zijn de netto bedrijfslasten bij Woningstichting 
ongeveer een vijfde lager dan gemiddeld. En de rentelasten zijn een 40% minder. 
Conclusies zijn dat qua kostenstructuur Woningstichting er gunstig uit springt en dat het 
directe rendement, ondanks de lage huuropbrengsten, door de lage bedrijfslasten op 
het gemiddelde niveau zit. Omdat Woningstichting niet waardeert tegen bedrijfswaarde 
of actuele waarde hebben de recente waardedalingen van onroerend goed geen heel 
grote gevolgen gehad voor het indirecte rendement, terwijl veel andere corporaties wel 
forse verliezen op hun vastgoedportefeuille moesten nemen.

De financiële middelen die de komende jaren beschikbaar zijn voor nieuw beleid 
ten behoeve van de maatschappelijke taak worden bepaald door de toekomstige 
kasstromen. Deze worden nadelig beïnvloed door Vestiaheffing, verhuurderheffing  
en vervallen vrijstelling integratieheffing BTW. In de oude investeringsportefeuille 
is veel geschrapt en investeringen zijn uitgesteld. Ondanks deze aanpassingen blijft 
Woningstichting in de stad investeren. Zoals voormalig minister Van der Laan stelde: er 
zijn immers in Den Helder geen andere corporaties of particuliere ontwikkelaars die de 
investeringen zouden kunnen overnemen.

De in het verleden behaalde resultaten tonen aan dat Woningstichting met haar 
beleidskeuzes op de goede weg zat. De krimp werd en wordt opgevangen door 
goedkope flats te vervangen door een beperkt aantal duurdere, maar nog steeds 
betaalbare woningen, zowel huur als koop. Zoals uit het projectenoverzicht blijkt, 
blijft  Woningstichting breed investeren, onder meer in maatschappelijk vastgoed en 
zorginstellingen. Dit opdat er een aantrekkelijk leefklimaat blijft in Den Helder. Door de 
vergrijzing wordt ook veel uitgegeven aan seniorenwoningen. Woningstichting blijft 
gelden vrijmaken voor nieuw beleid ten behoeve van de maatschappelijke taak en het 
aanwezige vermogen wordt daarvoor ingezet. Ook de komende jaren zal gemiddeld 
zo’n vijf miljoen euro per jaar voor onrendabele toppen op nieuwbouwprojecten 
worden gereserveerd. En jaarlijks zal, zolang het kabinet dat niet verbiedt,  een klein 
miljoen euro worden uitgegeven aan leefbaarheidprojecten, waaronder de bijdrage aan 
het woonomgevingconvenant met de gemeente. In de wijk Nieuw Den Helder zal bij 
veel van onze projecten het accent worden gelegd op onderwijs en opvoeding van de 
jeugd.



5

43

Woningstichting hecht veel waarde aan een goede relatie met de accountant en zowel 
directie als Raad van Commissarissen laten zich meermaals per jaar informeren door hen 
over de laatste ontwikkelingen. De accountant functioneert als onafhankelijk klankbord.  
Voor zover mogelijk scheiden we wel altijd de controlefunctie en de adviesfunctie. 
Zeven jaar geleden is het functioneren van onze accountant voor het laatst uitgebreid 
beoordeeld. Met als resultaat dat we geen reden zagen om van accountant te wisselen 
omdat alles naar volle tevredenheid functioneerde. Voor contractjaar 2014 wordt een 
nieuwe aanbesteding uitgevoerd.

Om de uitgangspositie voor maatschappelijk ondernemerschap te behouden maakt 
Woningstichting gebruik van haar netwerk. Zowel de Raad van Commissarissen als de 
directie hebben regelmatig contact met belanghouders, lokale en landelijke politici om  
de belangen van Woningstichting naar voren te brengen. Woningstichting is geen lid 
van brancheorganisatie  Aedes maar overweegt weer lid te worden nu de bezoldiging 
van de voorzitter van Aedes wordt aangepast. Alle commissarissen zijn wel lid van de 
Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW). En om de vier jaar vindt een 
visitatie plaats. Woningstichting werkt  samen met andere Noord Hollandse corporaties 

in	“Kracht	door	Verbinding”.	Doel	is		om	onder	meer	de	beeldvorming	rondom	corporaties	
positief te beïnvloeden. Successen worden dan ook, nadrukkelijker dan vroeger, in de 
pers gebracht. En alle ontwikkelingen betreffende uittreden, regeerakkoord en het al 
dan niet schrappen van investeringen, wordt uitgebreid gecommuniceerd. Er is een 
pro-actief persbeleid, ook via website en Woonmagazine. Soms alleen aan rechtstreeks 
betrokkenen, zoals lokale en landelijke politici. Soms ook via de pers. Intern verloopt 
communicatie via Huisnummer en directiemededelingen. 
Woningstichting is ervan overtuigd dat door goede communicatie steeds meer inzicht 
komt in de redenen waarom Woningstichting bepaalde acties neemt. Dit jaarverslag 
is aangevuld met een uitgebreid maatschappelijk jaarverslag, omdat de jaarverslagen 
een structurele en blijvende weergave vormen is van hetgeen het afgelopen jaar vaak 
op ad hoc basis is gecommuniceerd. De jaarverslagen dienen niet alleen een verslag 
te doen van hetgeen Woningstichting het afgelopen jaar uitgevoerd heeft, ze dienen 
ook de beweegredenen en achtergronden van onze acties weer te geven. Doelgroep 
zijn dan ook niet alleen de rechtstreeks bij Woningstichting betrokken belanghouders 
en eigen medewerkers, doch ook politici en andere partijen die iets verder van onze 
Woningstichting af staan. 

Artist impression gevelverbetering Beatrixstraat
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Formatieplaatsen
2012 is een bijzonder jaar voor  Woningstichting Den Helder geweest. Vanwege de 
verzelfstandiging  van Groep Onderhoud is zij per 1 januari 2012 geen onderdeel meer 
van Woningstichting Den Helder. Zij is als zelfstandige BV verder gegaan onder de naam 
Woningonderhoud Den Helder BV. Halverwege het jaar is er door het hele bedrijf voor 
gekozen	om	voor	alle	BV’s	een	eenduidige	naam	te	hanteren.	Dit	werd		“Helder	Vastgoed”.	
Hierdoor werd de naam Woningonderhoud Den Helder BV omgezet naar Helder 
Vastgoed Onderhoud BV. 

Omdat Helder Vastgoed Onderhoud BV de enige BV is waarvan het personeel ook in 
eigen dienst is, tellen de medewerkers niet meer mee bij de telling van formatieplaatsen 
binnen Woningstichting. Per 1 januari 2012 telde Helder Vastgoed Onderhoud BV 64 
medewerkers, verdeeld over  62,7 formatieplaatsen.

In 2012 heeft Woningstichting drie nieuwe medewerkers aangenomen. Twee van deze 
medewerkers waren al ruim bekend binnen de organisatie. Een ervan is vanuit Helder 
Vastgoed Onderhoud BV in dienst gekomen bij Woningstichting Den Helder en een 
andere medewerker is opnieuw in dienst gekomen van Woningstichting Den Helder op 
basis van een tijdelijke overeenkomst. Deze medewerker is in 2012 hiervoor 7 maanden 
lang uit dienst geweest. 

In totaal, inclusief de medewerker die tijdelijk uit dienst is geweest en naast alle 
medewerkers die bij Helder Vastgoed Onderhoud BV in dienst zijn gekomen, zijn er bij 
Woningstichting in heel 2012  vier medewerkers uit dienst gegaan. Drie daarvan zijn 
overgestapt van Woningstichting Den Helder naar Helder Vastgoed Onderhoud BV en 
één naar Helder Vastgoed Schilderwerken BV. 

Hiermee komt het totaal aantal medewerkers van Woningstichting Den Helder per 31 
december 2012 op 90 personen, verdeeld over  81,65 formatieplaatsen.

Helder Vastgoed Onderhoud telde 65 medewerkers op 31 december 2012 verdeeld over 
63,69 formatieplaatsen. Helder Vastgoed Schilderwerken telde op haar beurt 91 personen 
verdeeld over 89,05 Fte’s . Binnen het aannemersbedrijf Dozy bv stond de teller op 31 
december 2012 op 63 personen verdeeld over 60,2 Fte. 

Stagiaires/leerwerkplekken
Ook in 2012 hebben we weer diverse studenten van verschillende opleidingen een 
stageplaats geboden binnen onze organisatie. Op 5 oktober 2012 ondertekenden 

de directeuren van zes woningcorporaties in Noord-Holland Noord, waaronder 
Woningstichting Den Helder, een convenant. Het doel is meer jongeren een plaats te 
bieden in stage- en leerwerktrajecten bij de corporaties, alsmede bij de bedrijven die 
voor hen werken. Hiervoor is als doelstelling bepaald dat men zich gaat inzetten voor een 
minimaal aantal stagiaires van 5% op het totaal aantal formatieplaatsen.

Vijf stagiaires hebben een plek gevonden bij Helder Vastgoed Onderhoud BV en negen 
studenten hebben bij Woningstichting Den Helder hun stage volbracht of zijn daar nog 
mee bezig. De registratie van onze stageplekken naar formatieplaatsen is per 1 januari 
2013 van start gegaan waardoor we een percentage afgezet tegen formatieplaatsen pas 
in het volgende jaarverslag kunnen benoemen. 

Opleiding en training
Dit jaar is er weer een groot aantal medewerkers actief geweest op het gebied van 
trainingen, cursussen en opleidingen. De grootste nadruk dit jaar lag natuurlijk op de 
cursussen SG, het nieuwe primaire computersysteem dat in 2012 is geïmplementeerd. Al 
deze	studieactiviteiten	vielen	onder	het	kopje	“functiegebonden	scholing”	en	zijn	volledig	
door Woningstichting vergoed. Van het individuele loopbaanontwikkelingsbudget 
waarop de medewerkers conform de CAO Woondiensten recht hebben, is door 1 
persoon gebruik gemaakt. De medewerkers van 55 jaar en ouder hebben het individuele 
loopbaanontwikkelingsbudget allen gebruikt voor de financiering van extra roostervrije 
uren, waar zij vanuit de CAO recht op hebben.

Klant Contact Centrum (KCC)
Het KCC heeft in 2012 een uitgebreide training gevolgd voor het specificeren van 
reparatieverzoeken. De meest voorkomende technische mankementen in een woning 
kunnen nu sneller en meer accuraat worden gedefinieerd zodat in één keer de juiste 
vakman kan worden ingepland. Dergelijke technische trainingen zullen jaarlijks 
terugkomen om de kennis van het woningbezit op een hoog niveau te krijgen en houden 
zodat de klant optimaal bediend wordt.

Ziekteverzuim
Ons gemiddelde ziekteverzuim over 2012 was 4,64%. Een stijging van 1,11% ten opzichte 
van 2011. Toen was het verzuimcijfer 3,53%. In 2012 hebben we geen instroom in de WIA 
of WGA gehad. 

Het ziekteverzuimcijfer binnen Helder Vastgoed Onderhoud bv over 2012 was aanzienlijk 
hoger met 7,15%. Het ziekteverzuim bij Schilderwerken BV was 3% en bij Dozy BV 7,8%.
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Onze arbodienstverlener Arboned heeft in 2011 een naamsverandering ondergaan. 
Verder is hierna in 2012 ook hun werkwijze veranderd. Deze nieuwe werkwijze lijkt voor 
Woningstichting Den Helder minder passend te zijn. En ook met de manier waarop de 
wijziging is geïntroduceerd is P&O niet tevreden.

De arboarts is niet meer structureel 3 dagen in de week aanwezig in Den Helder en 
afspraken die Woningstichting en Helder Vastgoed Onderhoud hebben gemaakt met 
betrekking tot de verzuimbegeleiding kunnen door hun interne wijzigingen niet meer 
altijd worden nagekomen. Het vinden van een andere passende arbodienst is echter 
lastig omdat we met veel grote arbodiensten al eerder ervaring hebben gehad. Andere 
kleinere arbodienstverleners kunnen ons vaak niet alles bieden wat wij aan ondersteuning 
wensen.

De stoelmassage op het werk en de mogelijkheid tot deelname aan bedrijfsfitness zijn 
ook dit jaar tot tevredenheid van onze medewerkers gecontinueerd.

Werkkostenregeling
In 2012 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de invoering van de 
Werkkostenregeling. Deze regeling bestaat vanaf 2011 en is in 2015 voor iedere 
organisatie verplicht.
Kort gezegd bepaalt deze regeling wat je als werkgever mag besteden aan onbelaste 
vergoedingen aan medewerkers. Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale 
regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden 
gegeven totaal.

De werkkostenregeling gaat ervan uit dat alles wat de werkgever vergoedt en/of verstrekt 
aan de werknemer belastbaar loon is. Op deze regel dat alles loon vormt, bestaat een 
aantal uitzonderingen:

•	1,5%	van	de	loonsom	kan	de	werkgever	naar	eigen	inzicht	belastingvrij	besteden	aan	
zijn personeel. Deze extra 1,5% vrijstelling komt in de plaats van een aantal vrijstellingen 
die verdwijnen;
•	Een	aantal	werkplekgerelateerde	voorzieningen	wordt	op	nihil	gewaardeerd;
•	Een	zestal	kostensoorten	zijn	ook	nog	naast	de	1,5%	algemene	vrijstelling	belastingvrij	te
 vergoeden;
•	Intermediaire	kosten	zijn	eveneens	nog	naast	de	1,5%	algemene	vrijstelling	belastingvrij	

te vergoeden.

Om deze regeling vanaf 1 januari 2015 vorm te geven binnen Woningstichting en Helder 
Vastgoed Onderhoud bv is een werkgroep in het leven geroepen. Zij hebben allen een 
workshop WKR gevolgd welke gegeven werd door ons accountantskantoor. Vervolgens is 
er een paar sleutelfiguren die zich regelmatiger laten bijpraten over het onderwerp. Zowel 
Woningstichting Den Helder als Helder Vastgoed Onderhoud BV hebben ervoor gekozen 
om pas per uiterlijke datum 1 januari 2015 over te gaan op de werkkostenregeling.

Vakantiewetgeving
Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving aangepast. Er is een wijziging aangebracht 
in het recht op vakantieopbouw bij ziekte en er  zijn verschillende vervaltermijnen 
geïntroduceerd voor de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

Door deze wijzigingen werd de administratie van verlof voor de afdeling P&O 
bijzonder gecompliceerd. Een oplossing is gevonden in de aanschaf van een nieuw 
verlofregistratiesysteem:	“Vrijedagen.nl”	

Dit systeem geeft de medewerker via een internetapplicatie op ieder moment een 
actueel verlofoverzicht.

Veiligheid en welzijn
In 2012 heeft bij Helder Vastgoed Onderhoud BV een onaangekondigde 
ontruimingsoefening plaats gevonden. De hal bij de vooringang werd onder rook 
gezet. De ontruiming verliep over het algemeen voorspoedig, maar heeft toch nog wat 
leerpunten opgeleverd.

Onze Bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat momenteel uit 27 bedrijfshulpverleners. 
Zij hebben allen de 2-daagse basiscursus Bedrijfshulpverlening van DHTC gevolgd en 
nemen jaarlijks deel aan de herhalingscursus van 1 dag.

Bij Woningstichting Den Helder is door 2 nieuwe medewerkers van het woonplein de 
2-daagse basiscursus gevolgd, hiermee komt het aantal bedrijfshulpverleners op deze 
locatie op 21 personen, inclusief de 5 wijk/huismeesters die op hun werkplek in de wijk 
eerste hulp kunnen bieden.

Bij Helder Vastgoed Onderhoud BV is er één nieuwe hulpverlener bijgekomen, 
daarmee beschikken zij nu over 6 hulpverleners. Op beide locaties hebben onze 
bedrijfshulpverleners een AED-apparaat tot hun beschikking.



6

46

De VGW-commissie is dit jaar vier keer bijeen geweest. Onderwerpen van gesprek zijn de 
aandachtspunten voortvloeiend uit de RI&E’s van beide locaties. 

ICT
Eind 2012 is een nieuw primair systeem geïmplementeerd. Deze implementatie ging niet 
zonder slag of stoot. Er wordt ook nu in 2013 nog hard gewerkt aan het oplossen van 
fouten en het inpassen van de werkprocessen. Dit heeft in 2012 en ook in  2013 geleid tot 
extra inzet van extra personeel. 

Naast de implementatie van een nieuw primair systeem, staat bij Woningstichting Den 
Helder de technologische ontwikkeling ook niet stil. Er is dit jaar WiFi geïnstalleerd zodat 
alle gebruikers binnen dit kantoorpand met een bepaalde inlogcode hiervan gebruik 
kunnen maken op hun laptop. 

Wifi	is	ook	handig	voor	de	steeds	groter	wordende	groep	“smartfoon-gebruikers”.	Omdat	
steeds meer medewerkers een smartfoon (telefoon waar ook internet op zit) gebruiken is 
het	mobiele	telefoonabonnement	omgezet	naar	een	“spraakdata	“	abonnement.

Artist impression Kop Beatrixstraat
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Toegelaten Instelling Helder Vastgoed
Schilderwerken

Helder Vastgoed
Onderhoud

*ft = incl. medewerkers met
een 40-urige werkweek 
zijnde 111,1% dienstverband.

Dozy BV
81,65 89,05 63,69 60,20
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Aantal mannen

Aantal vrouwen

Leeftijdsopbouw per 31-12-2012 t/m 25 jaar 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-< Totaal  
      
Toegelaten Instelling 2  (2%) 4 (4%) 6 (7%) 9  (10%) 13  (14%) 13 (14%) 20 (22%) 23 (26%) 90  (100%)

Helder Vastgoed Schilderwerken 16  (18%) 16 (18%) 2  (2%) 16  (18%) 21  (23%) 10  (11%) 9  (10%) 1  (1%) 91  (100%)

Helder Vastgoed Onderhoud  2  (3%) 3  (5%) 11  (17%) 8  (12%) 9  (14%) 11  (17%) 10  (15%) 11  (17%) 65  (100%)

Dozy BV 4  (6%) 9  (14%) 3  (5%) 6  (10%) 2  (3%) 12  (19%) 15  (24%) 12  (19%) 63  (100%)

Aantal medewerkers per 31 december 2012
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Aantal dienstjaren per 31-12-2012 < 1 jr 1-5 jr 6-10 jr 11-15 jr 16-20 jr 21-25 jr 26 - < Totaal
        
Toegelaten Instelling 3  (3%) 24 (27%) 11 (12%) 14  (16%) 10 (11%) 15 (17%) 13 (14%) 90 (100%)

Helder Vastgoed Schilderwerken 17 (19%) 27 (30%) 20  22%) 23 (25%) 4 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 91 (100%)

Helder Vastgoed Onderhoud                           Groep Onderhoud (voorheen onderdeel van de TI) is per 1 januari 2012 is verzelfstandigd. Alle ‘in dienst’ data staan daarom op 1 januari 2012.    
   
Dozy BV 6 (10%) 20 (32%) 24 (38%) 6  (10%) 3 (5%) 1 (2%) 3 (5%) 63 (100%)
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Aantal WAO’ers + WIA in dienst  per 31-12-2012 Geheel WAO Gedeeltelijk WAO Niet WAO WIA Wajong
        
Toegelaten Instelling 0 1 89 0 0

Helder Vastgoed Schilderwerken 0 0 91 0 4

Helder Vastgoed Onderhoud  0 2 63 0 0

Dozy BV     

Personeelsverloop 2012: In Uit Verloopcijfer * 

Toegelaten Instelling 4 1 1,31%

Helder Vastgoed Schilderwerken 17 7
 
Helder Vastgoed Onderhoud  2 1 1,54%

Dozy BV   
*verloopcijfer is aantal medewerkers uit dienst als percentage van totaal aantal medewerkers. 
    

Ziekteverzuim per 31-12-2012 Incl. zwangerschap Ex. zwangerschap 

Toegelaten Instelling 4,64% 4,64%

Helder Vastgoed Schilderwerken 3% 3%
 
Helder Vastgoed Onderhoud  7,15% 7,15%

Dozy BV 7,8% 7,8%  
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Uitreiking van het boekje FANG, basisschool De Trimaran



Financiën 
7

“Jaarrekening van corporaties zijn voor buitenstaanders 
onbegrijpelijk en voor insiders hilarisch” 

meldde Johan Conijn, buitengewoon hoogleraar Woningmarkt aan de UvA, in het Aedes 
magazine. Desalniettemin een korte toelichting op de financiën van Woningstichting Den 
Helder in 2012. 

De verlies en winstrekening van Woningstichting geeft een positief saldo van 3.398.000 
euro Alle middelen zijn uitsluitend besteed in het belang van de volkshuisvesting. Van dit 
resultaat had 3.422.000 euro betrekking op boekhoudkundige herwaarderingen. Daarnaast 
is 5.174.000 euro positief resultaat behaald op de verkoop van woningen. Dat maakt dat 
het genormaliseerde bedrijfsresultaat 5.198.000 euro negatief bedroeg na bovengenoemde 
correcties. In de begroting was een verlies van 4.804.000 euro opgenomen. De doelstelling 
van Woningstichting is om jaarlijks een budgettair neutraal resultaat te behalen.

De kwalitatieve analyse van het resultaat leert dat het resultaat uit normale bedrijfsuitoefening 
5.198.000 euro bedroeg. Begroot was een winst van 891.000 euro. De opbrengsten waren 
iets hoger dan begroting, met name door hogere huuropbrengsten. De kosten waren in het 
algemeen iets lager dan begroot. Er ware met name hogere uitgaven voor onderhoud.  Alle 
afwijkingen waren incidenteel van aard. De doelstelling van Woningstichting is om jaarlijks 
een budgettair neutraal resultaat te behalen op de activiteiten uit normale bedrijfsuitoefening.

In het normale exploitatieresultaat is 479.000 euro aan positief resultaat deelnemingen 
opgenomen.  Dat is iets lager dan de begrote 681.000 euro. Met name Aannemingsbedrijf 
Dozy B.V. en Helder Vastgoed Schilderwerken  B.V. toonden goede resultaten. De verwachting 
is dat ook in 2013 de deelnemingen winst zullen maken. De verbindingen staan opgenomen 
tegen netto vermogenswaarde. Helder Vastgoed B.V. is volledig geconsolideerd.

Zoals in het strategisch beleid is verwoord is de verkoop van huurwoningen noodzakelijk om 
de grote ongedekte uitgaven aan herstructurering en andere onrendabele investeringen te 
kunnen dragen. In het afgelopen boekjaar bedroeg de netto-opbrengst van de verkoop van 
59 woningen en garages 4.939.000 euro. Begroot was een netto opbrengst van 5.000.000 
euro, bij een verwachte verkoop van 50 woningen. Woningstichting verwacht de komende 
jaren  op het niveau van 50 te verkopen huurwoningen per jaar uit te komen. Dit is het aantal 
dat minimaal nodig is om de onrendabele toppen op de nieuwbouwprojecten te dekken, 
maar is door de economische recessie en de maatregelen van het kabinet ruim lager dan de 
aantallen uit het verleden.
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Alle woningen die ter verkoop aan derden worden aangeboden, worden getaxeerd door 
een onafhankelijke makelaar op het moment dat ze voor het eerst worden aangeboden. 
Mede op basis van deze taxatie, doch ook op basis van o.m. marktontwikkelingen en WOZ-
waarde  wordt door onze interne makelaar vastgesteld wat de waarde van het pand is op 
het moment dat deze daadwerkelijk wordt verkocht. Zo’n verkoop kan plaatsvinden tot vijf 
jaar na de oorspronkelijke taxatie. De uiteindelijke verkoopprijzen zijn, afhankelijk van de 
situatie, 0% tot 10% lager dan de marktprijzen. Afgelopen jaar is 1 woning verkocht tegen 
twee derde van de oorspronkelijke taxatie. Deze woning was erg uitgewoond. 

In overleg met het Ministerie van BZK worden in de herstructureringswijken ook 
koopwoningen met een prijs van boven de € 200.000 gebouwd teneinde een meer 
gevarieerde voorraad te krijgen.

De verkoopopbrengsten zijn mede gebruikt ten behoeve van de waardevermindering 
vaste activa. In 2012 wordt voor 4.597.000 euro aan onrendabele toppen als last 
meegenomen. Ten eerste zijn veel nieuwbouwprojecten uit dan wel afgesteld. Dat houdt 
in dat de gemaakte kosten worden afgeboekt. Dit betreft Zentveld ad 98.000 euro, Torplaan 
723.000, euro IJsselmeerstraat fase 2 en fase 4 698.000 euro,  Nicolaaskerk 328.000 euro en 
Vechtstraat 245.000 euro.  Daarnaast zijn van de reguliere onrendabele toppen de grootste 
posten Tuinstraat (1.500.000 euro), Imares (500.000 euro verlies door reeds gemaakte 
kosten), School 7 naar bibliotheek (1.800.000 Mln euro), MFA Julianadorp ad 759.000 euro, 
aankoop oude stadhuis (3.000.000 euro incl. sloop, als onderdeel deal met gemeente 
inzake Julianadorp Oost). Ook de Zusterflat ad1.950.000 euro is toegevoegd. Omdat de 
ORT op IJsselmeerstraat fase 4 ad 5.203.000 euro vervalt omdat dit project uitgesteld wordt, 
idem ORT van Nicolaaskerk ad  1.130.000 euro, is per saldo de toevoeging, samen met een 
aantal kleine mutaties,  4.597.000 euro.
De waardering van ons bezit is in principe gebaseerd op historische kostprijs minus 
afschrijvingen. Echter, in die gevallen dat van een cluster de bedrijfswaarde lager was 
dan de historisch kostprijs minus afschrijvingen nemen we de lagere bedrijfswaarde.  
Herberekeningen leidde tot een (boekhoudkundig) voordeel van 4.155.000 euro. 
Herberekening bedrijfswaarde Centrumplan gaf voordeel van 4.100.000 euro. 

De boekwaarde op basis van de historische kostprijs is  216 Mln euro. De actuele 
bedrijfswaarde is 281Mln euro. De parameters die gebruikt worden om de bedrijfswaarde te 
berekenen sluiten aan met die door het CFV voorgeschreven zijn. De discontovoet is 5,25%. 
De reguliere huurstijging is gelijk aan de inflatie en komt uiteindelijk uit op 2%. Zowel de 
variabele lasten als de onderhoudskosten stijgen op termijn naar 3%. De huurderving is 
structureel op 1,05% gesteld. De marktwaarde van het bezit is af te leiden van de totale 
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WOZ waarde, en deze was vorig jaar 1.327 Mln. euro.
De solvabiliteit bedraagt 23,8%, wanneer de vaste activa worden gewaardeerd 
tegen historische kostprijs. Wanneer de solvabiliteit berekend wordt op basis van de 
bedrijfswaarde, dan stijgt deze tot  37,4%. Het CFV stelt dat de minimale solvabiliteit  
14,1% moet bedragen. Woningstichting hanteert als doelstelling dat de solvabiliteit op 
basis van historische kostprijs hoger moet zijn dan de solvabiliteitseis van het CFV. Aan 
deze doelstelling wordt dus ruimschoots voldaan.

Door de uitspraak van de Hoge Raad, worden corporaties tot 1 januari 2012 beschouwd 
als Algemeen Nut Beogende Instelling. De fiscale winsten van Woningstichting Den 
Helder over de periode 2008 t/m 2011 worden dan ook worden opgenomen in een 
herbestemmingsreserve dan wel herinvesteringsreserve waardoor de belastingdruk 
nihil is. Door het gebruik van de fiscale onderhoudsvoorziening en de daling van de 
WOZ waarde is de verwachting dat de komende jaren geen vennootschapsbelasting zal 
hoeven te worden betaald. Hierdoor zullen geen belastinglatenties hoeven te worden 
opgenomen.

Er zijn vier roll-over leningen met een totaalbedrag van 47,5 Mln euro. De renterisico’s zijn 
via derivaten bijna volledig geminimaliseerd. De derivaten kennen geen margin calls of 
break clausules, waardoor er geen bijstortverplichtingen zullen zijn. Er zijn geen financiële 
vaste activa waarover financiële risico’s gelopen worden. 

Woningstichting heeft in 2012 geen financiële ondersteuning verleent aan buitenlandse 
instellingen.

De gemeente Den Helder neemt 14.3 ha. aan gronden van Woningstichting in Julianadorp 
Oost over voor een bedrag van 7.792.424 euro. Daarbij staat Woningstichting garant voor 
de afname van het commerciële programma met maximaal 6.938.000 euro.

Eind 2012 bezat Woningstichting 10.091 woongelegenheden (10.097 eind 2011) en 11.303 
vhe’s (11.230 eind 2011).

Woningstichting wordt in haar bedrijfsvoering geconfronteerd met diverse (voorgenomen) 
regeringsmaatregelen voor de gereguleerde huursector. Deze maatregelen betreffen 
onder meer de Wet verhuurderheffing en een verruiming van het huurbeleid. Daarnaast 
wordt de sector geconfronteerd met een door het CFV opgelegde extra heffing voor 
saneringssteun.

De voorgenomen verhuurderheffing  naar de kennis van heden loopt voor Woningstichting 
op naar zes miljoen euro in 2017. Voor de jaren 2014 tot en met 2017 houdt Woningstichting 
rekening met een totale saneringssteun heffing van acht miljoen euro.

Om te blijven voldoen aan kengetallen zoals die door externe partijen gehanteerd 
worden en relevant zijn voor het behouden van toegang tot de kapitaalmarkt heeft 
Woningstichting een beleid ingezet ter beperking van investeringen en boven inflatoire 
huurstijgingen. De extra huurstijgingen van gemiddeld 2% per jaar zullen naar verwachting 
uiteindelijk drie miljoen euro per jaar opleveren. Dit zal een positief effect hebben op onze 
exploitatiekasstroom.  Voor onze maatschappelijke prestatie inzake het betaalbaar houden 
van huren zal dit een negatieve impact hebben. Woningstichting heeft in haar projecties 
rekening gehouden met een investeringsvolume in de komende jaren van gemiddeld  
tussen de dertig en veertig miljoen euro per jaar. Haar gecommitteerde investeringen per 
31 december 2012 liggen onder dit bedrag. Het grootste deel van de investeringen kan 
worden gefinancierd uit de interne kasstromen. De externe financieringsbehoefte voor de 
komende drie jaar is vijfendertig miljoen euro, onder meer ten behoeve van negen miljoen 
euro aan herfinanciering. 

Wethouder Wiltrude Turnhout 
opent Brede School Pasteurstraat
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Naam BV      x1.000 euro Omzet 2012 Resultaat  2012 Begroting 2012 Eigenv ermogen 31-12-12

HV Projectontwikkeling (Westerwaard Wonen)  BV  1.216 -12 -8 655

Rentelasten HV Projectontwikkeling BV  -311 -375 0

HV Bouwadvies BV 492 0 12 25

HV Schilderwerken Den Helder BV 7.819 234 184 1.077

HV Vastgoedbeheer (Delatron Nederland Holding) BV 217 37 33 -8

HV Onderhoud BV 10.228 7 24 854

HV Woondiensten BV 23 0 2 4

Helder	Vastgoed	(Wonen	Den	Helder)	BV	“seq”	 	 -60	 -72	 229

Rentebaten HV enkelvoudig  68 125  

Subtotaal	HV	“excl	Dozy”	 	 -37	 -75	 2.836

Belastingen *)  -44   

Dozy **) 22.872 560 756 5.089

Eliminaties -10.348   

Subtotaal Wonen Den Helder  32.519 479 681 7.925
    
*) Belasting HV BV, excl Dozy    
**) Na belasting    

Met de extra huurstijgingen en het terugdringen van investeringen kan Woningstichting 
in financieel opzicht de gevolgen van de genoemde heffingen opvangen en verwacht zij 
blijvend te kunnen voldoen aan de kengetallen  ICR (Interest Coverage Ratio,  die boven de 
2 blijft), solvabiliteit op basis historische kostprijs (blijft met 18% ruim boven het minimum 
van 14,1%) loan to value en 2% aflossingsfictie en verwacht zij toegang te blijven houden 
tot de kapitaalmarkt. Het eigen middelenbeleid van het WSW noch de nieuwe beleidsregels 
gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen hebben een negatieve impact op 
de financieringscapaciteit. Omdat Woningstichting waardeert tegen historische kostprijs 
hebben de voorgenomen maatregelen slechts zeer beperkt invloed op de waardering van 
het vastgoed en daarmee op het eigen vermogen.  Zoals gemeld, de solvabiliteit op basis 
historische kostprijs blijft met 18% ruim boven het minimum van 14,1%. Het bestuur zal de 
voorgenomen maatregelen in de komende jaren conform de projecties moeten realiseren.
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CRITERIA VOOR HET SAMENVATTEN VAN DE
STATUTAIRE JAARREKENING
Onderhavig stuk is een samenvatting van de statutaire jaarrekening over boekjaar 2012. 
Er zijn in Nederland geen algemeen vastgestelde criteria beschikbaar voor het opstellen 
van samengevatte financiële overzichten. Hierom heeft de directie deze criteria zelf 
ontwikkeld. Het doel van deze samenvatting is om op hoofdlijnen een indruk te kunnen
geven van het financiële reilen en zeilen van Woningstichting Den Helder. De gehanteerde
criteria en het aggregatieniveau van deze samenvatting zijn hierop toegespitst.

Bijgesloten samenvatting van de statutaire jaarrekening is als volgt tot stand gekomen:
a. de oorspronkelijke balans per 31 december 2012, winst-en-verliesrekening en 

kasstroomoverzichtzijn ingekort, waarbij voor elk van de financiële overzichten 
is volstaan met het overnemen van de totalen per hoofdcategorie en sommige 
tussentellingen achterwege zijn gelaten

b. de statutaire jaarrekening is gebaseerd op Titel 9 Boek 2 BW. In deze samenvatting zijn 
de grondslagen integraal herhaald

c. de toelichtingen die zijn vereist op basis van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 
zijn vereenvoudigd weergegeven, rekening houdend met het beoogde doel van deze 
samengevatte financiële overzichten.

In deze samenvatting zijn ook vergelijkende cijfers weergegeven.
Bijgesloten samenvatting is op een later moment uitgebracht dan de statutaire 
jaarrekening. Omdat dit stuk slechts beoogt een samenvatting te geven van de 
oorspronkelijke statutaire jaarrekening over boekjaar 2012 is geen rekening gehouden 
met gebeurtenissen in de tussenliggende periode.

Het kennisnemen van deze samenvatting kan niet in de plaats treden van het kennisnemen 
van de statutaire jaarrekening over boekjaar 2012, aangezien diverse vereenvoudigingen
zijn aangebracht. Gebruikers die behoefte hebben aan meer informatie kunnen een 
exemplaar van de statutaire jaarrekening aanvragen via Woningstichting Den Helder,
Postbus 90, 1780 AB Den Helder.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN
RESULTAATBEPALING (ENKEL VOUDIG EN
GECONSOLIDEERD ) VAN SAMENGEVATTE
JAARREKENING

REGELGEVING
De beschrijving van de grondslagen is een samenvatting van de grondslagen zoals 
opgenomenin de statutaire jaarrekening.

De jaarverslaglegging door toegelaten instellingen dient te voldoen aan de eisen zoals 
deze zijn geformuleerd in het Besluit Beheer Sociale Huursector. In dit besluit wordt Titel
9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing verklaard, met uitzondering van
een aantal specifiek genoemde artikelen. Deze wettelijke bepalingen zijn door de Raad 
voor de Jaarverslaglegging nader uitgewerkt in richtlijnen, onder andere in een specifieke
richtlijn 645 voor de jaarverslaglegging door toegelaten instellingen volkshuisvesting. Wij
hebben ons bij het opstellen van onze jaarrekening gebaseerd op deze voorschriften en
richtlijnen.

ALGEMEEN
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van Wonen Den Helder
B.V. en de daarmee verbonden maatschappij Woningstichting Den Helder.
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen 
en transacties geëlimineerd, evenals de binnen de groep gemaakte winsten. De 
groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van 
derden, indien van toepassing, afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht.
De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat berusten op
de grondslag van de historische kostprijs, tenzij hierna anders is vermeld. De baten en de
lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

GRONDSLAGE N VOOR BALANSWAARDERING

MATERIELE VASTE ACTIVA
ONROERENDE ZAKEN IN EXPLOITATIE.

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

Grond 0 Warmwaterinstallatie  20
Bouw 50/40 Warmte- en geluidsisolatie  div.
CV 50/25 Geriefsverbeteringen  div.
Lift 50/20 Gebouwen  3% per jaar
Groot-onderhoud *) div. Inventaris/vervoermiddelen div. lineair
Woningaanpassing 20

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

BEDRIJFSWAARDE
De bedrijfswaarde wordt vastgesteld aan de hand van de volgende parameters: werkelijke 
huurderving in het boekjaar, de gemiddelde huurverhoging per 1 juli van enig boekjaar 
rekeninghoudend met het inflatiepercentage vanuit de financiële meerjarenplanning en 
de disconteringsvoet volgens de WSW regelgeving.

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

De classificatie van de kasstroomgenererende complexen ten behoeve van de 
berekening van de bedrijfswaarde is gebaseerd op de Produkt-Markt combinaties naar 
wijk enerzijds en hoog- en laagbouw anderzijds.

ONROERENDE ZAKEN IN ONTWIKKELING
De onroerende zaken in ontwikkeling zijn gewaardeerd tegen de tot en met balansdatum 
bestede bedragen, inclusief betaalde rente over het geïnvesteerd vreemd vermogen 

tijdens de bouwperiode, onder aftrek van eenmalige subsidies en een eventueel 
onrendabel deel van de investering.

ONROERENDE EN ROERENDE ZAKEN TER DIENSTE VAN EXPLOITATIE
Deze activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met afschrijvingen,
bepaald op basis van de verwachte economische levensduur. De afschrijvingen zijn 
berekend volgens het annuïtaire c.q. lineaire systeem.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

DEELNEMINGEN
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd op de netto-vermogenswaarde, vastgesteld
op basis van de grondslagen van de groep.

VOORRADEN
Voorraden materialen worden gewaardeerd tegen de laatst betaalde inkoopprijs. Hierbij
wordt rekening gehouden met een voorziening voor mogelijke incourantheid.
Het onderhanden werk (onroerende zaken onverkocht in aanbouw bestemd voor 
verkoop) wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere netto- opbrengstwaarde.
De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige 
kostendie rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.
De voorraad woningen (opgeleverd en nog niet verkocht) wordt gewaardeerd tegen 
vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde 
wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De vervaardigingsprijs
omvat de bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks aan 
de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd
op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing 
en verkoop.

ONDERHANDEN WERKEN
Het onderhanden werk wordt gewaardeerd tegen de bestede directe kosten, verminderd 
met de reeds gefactureerde termijnen. Door deze salderingsmethode kan het 
onderhanden werk afwisselend onder de vlottende activa en de kortlopende schulden 
staan.

LENING U/G
De lening u/g is gewaardeerd tegen nominale waarde.
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TE VORDEREN SUBSIDIES
Waardering van de te vorderen subsidies vindt plaats door aan de contante waarde 
vande subsidies bij aanvang van de exploitatie jaarlijks rente toe te rekenen tegen het 
subsidierendement, onder aftrek van de jaarlijks te ontvangen bijdragen.

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

LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijdkorter 
dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder 
schulden aan kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.

VOORZIENINGEN

VOORZIENING ONDERHOUD
De waardering van de voorzieningen is tegen nominale waarde.

SCHULDEN
Alle schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

BELASTINGLATENTIES
Voor latente belastingen wordt een voorziening getroffen voor tijdelijke verschillen 
tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële 
verslaggeving en fiscale boekwaarde van die posten. Latente belastingvorderingen en 
voorzieningen worden per iedere verslagdatum herzien.
De (actieve) belastinglatentie inzake te slopen woningen wordt nominaal berekend, 
waarbij uitgegaan wordt van het verwachte aantal woningen dat de komende vijf jaar 
gesloopt zal worden.
De (actieve) belastinglatentie inzake te verkopen woningen wordt nominaal berekend, 
waarbij uitgegaan wordt van het verwachte aantal woningen dat de komende vijf jaar 
verkocht zal worden.
De (passieve) belastinglatentie inzake de onderhoudsvoorziening wordt nominaal 
berekend, waarbij wordt uitgegaan van de mutatie in deze voorziening die zich in het 
betreffende jaar heeft voorgedaan.
De (actieve) belastinglatentie inzake leningen is gebaseerd op het verschil tussen de 
marktwaarde en nominale waarde van de leningen per 1/1/2008, het moment van ingaan 

Opening Paviljoen van Toen
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van de integrale belastingplicht. Deze wordt tegen de contante waarde berekend. Jaarlijks 
vindt vrijval plaats omdat leningen afgelost worden dan wel de rente betaald wordt.

VOORZIENING TOEKOMSTIGE ONRENDABELE INVESTERINGEN
Deze voorziening dient om financiële effecten van het ingezette investeringsbeleid 
duidelijk tot uitdrukking te laten komen. De besluiten van de Raad van Commissarissen 
inzake Onrendabele Toppen dienen als uitgangspunt voor deze voorziening. In een aantal 
gevallen betekent dit dat door de Raad van Commissarissen opdracht gegeven is de 
kosten te verlagen of de opbrengsten te verhogen.

VOORZIENING JUBILEUMUITKERINGEN
Deze voorziening is gevormd om de financiële effecten van de toekomstige jubilea 
inzichtelijk te maken. De voorziening wordt jaarlijks aangepast. Per balansdatum wordt 
per medewerker bepaald hoe groot de kans is dat een medewerker de diverse jubilea 
uitbetaald zal krijgen.

VOORZIENING LOOPBAANONTWIKKELINGSBUDGET
De voorziening is gevormd ten behoeve van de toekomstige loopbaan-
ontwikkelingstrajecten van medewerkers. De daadwerkelijke uitgaven worden in 
mindering gebracht op de voorziening.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde 
waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 
Lasten worden opgenomen in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

HUREN
De huren zijn verantwoord onder aftrek van de derving wegens leegstand en oninbaarheid.

LASTEN ONDERHOUD
Hieronder vallen de kosten voor het jaarlijks terugkerend onderhoud. Ook het planmatig 
onderhoud wordt direct ten laste van het resultaat gebracht, tenzij dit onderhoud 
resulteert in een hogere huur waarmee de kosten terugverdiend kunnen worden. Dan 
wordt planmatig onderhoud geactiveerd.

OVERIGE BEDRIJFSLASTEN
Hieronder worden de overige kosten verantwoord die zijn gemaakt in het kader van de 
gewone bedrijfsvoering, zoals huisvestingskosten, bestuurskosten, algemene kosten, 
overige personeelskosten, belastingen, verzekeringen, leveringen en diensten etcetera. 
Bijzondere baten en lasten De bijzondere baten en lasten worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde.

BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN
Onder buitengewone baten en lasten worden die posten opgenomen die niet uit de 
normale bedrijfsactiviteiten voortkomen en dus niet in het normale bedrijfsresultaat 
worden verantwoord.

VENNOOTSCHAPSBELASTING
In 2007 heeft Woningstichting De Helder de Vaststellingovereenkomst ‘Belastingplicht 
Woningcorporaties’ ondertekend, die met terugwerkende kracht per 1 januari 2006 geldt. 
Per 31 december 2007 is deze overeenkomst door de belastingdienst opgezegd. Per 1 
januari 2008 is Woningstichting Den Helder integraal belastingplichtig. Bij de bepaling van 
de belastingen in de jaarrekeningen vanaf 2008 is voor zover van toepassing, aansluiting 
gezocht bij vso 2.

Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare 
winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de winst- en 
verliesrekening opgenomen. De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare 
belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over 
het boekjaar, berekend aan de hand van de belastingtarieven die zijn vastgesteld op 
verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele 
correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de verschillende fiscale faciliteiten voor zover van toepassing.

Woningstichting Den Helder kan tot en met 2011 worden beschouwd als een algemeen 
nut beogende instelling (ANBI). De volledige fiscale winsten, m.u.v. de winst van 
Aannemingsbedrijf JJ Dozy B.V., zijn derhalve in een fiscale herbestedingsreserve worden 
ondergebracht, waardoor naar mening van directie daarover geen belasting zal hoeven 
te worden betaald. In 2012 zijn er voldoende fiscale kosten om ook geen fiscale winst te 
hebben.
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Uitreiking boek ‘Nieuw den Helder 1950 - 2012’
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (X € 1.000,00)

Activa    2012 2011 

 Vaste activa  
 Immateriële vaste activa  
 Computersoftware 1.553 142
   
 Materiële vaste activa   
 - Sociaal Vastgoed in Exploitatie 206.703 203.774
 - Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 12.161 6.678
 - Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 17.094 17.572
   
 Vastgoedbeleggingen    
 - Commercieel Vastgoed in exploitatie 9.722 9.210
 - Vastgoed in ontwikkeling voor eigen explotatie 5.078 598
       
 Totaal materiele activa 252.311 237.974
       
 Financiële vaste activa    
  - Latente belastingvordering(en) 1.065 1.207
 - Overige vorderingen 384 492

 Totaal financiële vaste activa 1.449 1.699
       
 Vlottende activa 

 Voorraden    
  - Vastgoed bestemd voor de verkoop 8.844 7.123 
 - Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 2.049 5.596 
 - Overige voorraden 625 573 
       
 Onderhanden projecten 672 3.584

 Vorderingen    
  - Huurdebiteuren 146 47
 - Gemeenten 107 123
 - Overige vorderingen 1.039 1.993
 - Overlopende activa 3.976 2.257
 
 Totaal vlottende activa 17.355 21.296
 
 Liquide middelen 27.912 24.049
       
 Totaal activa 299.027 285.018



GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (X € 1.000,00)

Passiva    2012 2011 

 Eigen Vermogen    
 - Kapitaal  1 1

 - Overige reserves 67.876 61.326
 - Resultaat boekjaar 3.398 6.550
      
 Totaal eigen vermogen 71.275 67.877
      
 Voorzieningen    
 - Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 12.662 11.478
 - Voorziening latente belastingverplichting 40 0
 - Voorziening Garantieverplichtingen 1.794 1.480
 - Overige Voorzieningen 10.106 9.795
      
 Totaal voorzieningen 24.602 22.753
      
 Langlopende schulden     
 - Schulden/leningen overheid 74.881 78.409
 - Schulden/leningen kredietinstellingen 112.858 97.984
 - Waarborgsommen 26 15
      
 Totaal langlopende schulden 187.765 176.408
      
 Kortlopende schulden     
 - Onderhanden projecten 28 1.370
 - Schulden aan kredietinstellingen 3.710 4.103
 - Schulden aan gemeenten 43 26
 - Schulden aan leveranciers 3.211 3.131
 - Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.615 2.499
 - Schulden ter zake van pensioenen 579 53
 - Overige schulden 538 275
 - Overlopende passiva 5.491 6.523
       
 Totaal kortlopende schulden 15.385 17.980
       
 Totaal passiva 299.027 285.018
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2012 (X € 1.000,00)  
    2012 2011

 Bedrijfsopbrengsten    
  - Huuropbrengsten 54.685   53.045 
  - Opbrengsten servicecontracten 2.522  2.421 
  - Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 5.174  4.864 
  - Opbrengst onderhanden projecten  10.497  6.200 
  - Wijziging in onderhanden werk  103  2.820 
  - Geactiveerde produktie eigen bedrijf 10.410  13.417 
  - Overige bedrijfsopbrengsten  1.151  858 
     
 Som der bedrijfsopbrengsten 84.541  83.625 
       
 Bedrijfslasten    
  - Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 12.606  7.255 
  - Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille - 3.422 4.370 
  - Lonen en salarissen 12.492  12.711 
  - Sociale lasten 2.193  2.305 
  - Pensioenlasten 2.011  1.771 
  - Kosten uitbesteed werk 25.552  16.582 
  - Onderhoudslasten 5.284  8.267 
  - Leefbaarheid 471  399 
  - Overige bedrijfslasten 15.678  13.757 
       
 Som der bedrijfslasten 72.865  67.417 
       
 Bedrijfsresultaat 11.677  16.208 
       
  Financiële baten en lasten    
  - Mutatie latente belastingen - 142 - 3.844
  - Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  548  615 
  - Rentelasten en soortgelijke kosten - 8.685 - 8.646
       
 Saldo financiële baten en lasten - 8.279 - 11.875

 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen V  3.398  V 4.333

 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening   -      2.217 

 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen V  3.398  V  6.550 
       
 Resultaat na belastingen V  3.398  V  6.550 
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GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHT PER 31 DECEMBER 2012 (X € 1.000,00)

     2012  2011 

 Kasstroom uit operationele activiteiten       
 Bedrijfsresultaat   11.677    16.208 
        
  Aanpassingen voor:       
   - afschrijvingen   12.606    7.255  
  - vrijval/dotatie voorzieningen   1.849    -4.405 
  - richtlijn 645   -4.155  - 3.773 
     10.300    -923
  Veranderingen in het werkkapitaal:       
  - Voorraden   1.774    -3.594 
  - Vorderingen  -596   16.968  
  - Onderhanden projecten   3.015    -237 
  - Kortlopende schulden (excl. Bankkrediet)  -2.756   -16.025 
      1.437    -2.888
        
  Kasstroom uit bedrijfsoperaties   23.414    12.397 
        
   - Ontvangen/(betaalde) interest  -8.228   -8.031 
   - Ontvangen dividend   
   - Ontvangen/(betaalde) belasting naar de winst   -142   -1.627 
     -8.370  - 9.658
        
  Kasstroom uit operationele activiteiten   15.044    2.739 

  Kasstroom uit investeringsactiviteiten       
  - Investeringen in materiële vaste activa  -56.998   -20.017 
   - Desinvesteringen in materiële vaste activa  35.641    8.380  
   - Investeringen in financiële vaste activa  -11   10.157  
   - Desinvesteringen in financiële vaste activa  261    -    
   - Investeringen in immateriële vaste activa  -1.494   -142 
   - Desinvesteringen in immateriële vaste activa   63    -    
        
  Kasstroom uit investeringsactiviteiten   -22.538  -1.622
        
  Kasstroom uit financieringsactiviteiten       
  - Ontv. uit langlopende schulden (nieuwe leningen)  15.000    -    
   - Aflossingen langlopende schulden   -3.642   -4.103 
        
  Kasstroom uit financieringsactiviteiten   11.358    -4.103
        
  Toename/afname geldmiddelen 2012   3.863    -2.986



8

62

ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (X € 1.000,00)  

Activa    2012 2011 

 Vaste activa
 Immateriële vaste activa    
  - Computersoftware 1.473  0 
     
 Materiële vaste activa    
 - Sociaal Vastgoed in Exploitatie 206.704 200.120
 - Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 12.161 5.461
 - Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 14.410 14.755
       
 Vastgoedbeleggingen    
 - Commercieel Vastgoed in exploitatie 9.722 9.210
 - Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 4.489 598  
  Totaal materiele activa 248.959 230.144
       
 Financiële vaste activa    
 - Deelnemingen in groepsmaatschappijen 7.926 1.147
 - Vorderingen op groepsmaatschappijen 0 12.950
 - Latente belastingvordering(en) 1.065 1.207
 - Overige vorderingen 384 492
       
 Totaal financiële vaste activa 9.375 15.796
       
 Vlottende activa    
  Voorraden    
  - Vastgoed bestemd voor de verkoop 10.382 1.466
 - Overige voorraden 0 505
 - Onderhanden projecten 486 -
       
 Vorderingen    
 - Huurdebiteuren 146 47
 - Gemeenten 107 123
 - Vorderingen op groepsmaatschappijen 776 7.130
 - Overige vorderingen 397 291
 - Overlopende activa 3.791 1.882
       
 Totaal vlottende activa 16.086 11.444
       
 Liquide middelen 21.566 19.430
       
 Totaal activa 295.986 276.814
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ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (X € 1.000,00)  
    2012 2011 

   Eigen Vermogen    
 - Kapitaal 1 1
 - Overige reserves 71.274 67.876
 - Resultaat boekjaar    
   
 Totaal eigen vermogen 71.275 67.877
       
 Voorzieningen    
 - Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 12.662 16.761
 - Voorziening garantieverplichtingen 716 0
 - Overige Voorzieningen 9.730 633
       
 Totaal voorzieningen 23.108 17.394
       
 Langlopende schulden     
 - Schulden/leningen overheid 74.881 83.893
 - Schulden/leningen kredietinstellingen 112.858 92.500
 - Waarborgsommen 27 0
       
 Totaal langlopende schulden 187.766 176.393
       
 Kortlopende schulden     
 - Schulden aan kredietinstellingen 3.710 4.103
 - Schulden aan gemeenten 43 25
 - Schulden aan leveranciers 1.321 1.615
 - Schulden aan groepsmaatschappijen 2.162 759
 - Belastingen en premies sociale verzekeringen 938 2.180
 - Overige schulden 0 275
 - Overlopende passiva 5.663 6.193
       
 Totaal kortlopende schulden 13.837 15.150
       
 Totaal passiva 295.986 276.814
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ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2012 (X € 1.000,00)  
    2012 2011 

 Bedrijfsopbrengsten    
  Huuropbrengsten 54.684  52.798  
 Opbrengsten servicecontracten 2.522  2.422  
 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 4.939  4.864  
 Geactiveerde produktie eigen bedrijf 455  469  
 Overige bedrijfsopbrengsten 2.282  3.472  
       
 Som der bedrijfsopbrengsten 64.882  64.025  
       
 Bedrijfslasten    
 Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 11.996  6.723  
 Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille -3.658 4.369  
 Lonen en salarissen 4.465  6.654  
 Sociale lasten 607  1.212  
 Pensioenlasten 845  990  
 Onderhoudslasten 26.779  16.279  
 Leefbaarheid 471  308  
 Overige bedrijfslasten 12.399  12.634  
       
 Som der bedrijfslasten 53.904  49.169  
       
 Bedrijfsresultaat 10.979  14.856  
       
 Financiële baten en lasten    
 Mutatie latente belastingen -142 -3.844 
 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 756  885  
 Rentelasten en soortgelijke kosten -8.674 -8.640 
       
 Saldo financiële baten en lasten -8.060 -11.599 
         
 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen V  2.919  V 3.257 
         
 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  -      2.433  
 Resultaat deelnemingen  479   861  
         
 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen V  3.398  V  6.550  
         
 Resultaat na belastingen V  3.398  V  6.550  



8

65



66



Woningstichting brengt sinds 2008 ook een Maatschappelijk Jaarverslag uit.
Het Maatschappelijk Jaarverslag is gelijktijdig met dit Volkshuisvestelijk/
Financieel Jaarverslag uitgebracht. U vindt beide verslagen op onze website: 
www.wsdh.nl.

Foto voorkant: 
familie Pottkamp in hun nieuwe 

keuken.
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