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VOORWOORD 

WSN heeft een dynamisch jaar achter de rug met diverse hoogtepunten zoals de 

oplevering van Kaleidoskoop, de nieuwe Vijverhof en het huiskamerproject in Noorden. 

Maar ook heeft WSN als gevolg van alle economische ontwikkelingen en de realisatie van 

de grote ontwikkelingen in de Vaartsche Hoek haar financiële grenzen moeten opzoeken.  

Hoewel WSN voor de komende periode financieel op orde is, heeft het tweede half jaar 

van 2012 helder gemaakt dat wij voor de komende jaren - zeker gezien de komende 

verhuurderheffing- een pas op de plaats moeten maken als het gaat om nieuwe 

investeringen. Daarnaast is er na een dienstverband van 17 jaar afscheid genomen van 

de directeur-bestuurder.  

In de afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in bouwprojecten en was veel mogelijk. WSN 

heeft een grote bijdrage geleverd aan de dorpsvernieuwing van Nieuwkoop en bij de 

ontwikkeling van vernieuwende woonzorgconcepten. Met de  realisatie van Kaleidoskoop 

waar wonen, zorg en welzijn onder één dak gehuisvest zijn, is het kloppend hart van de 

dorpsvernieuwing, met daarin ook een cultureel centrum en een bibliotheek, opgeleverd.  

Ook WSN zelf is met haar front office Kaleidoskoop ingetrokken om zo dicht bij haar 

huurders te zijn en haar dienstverlening verder te optimaliseren. 

Nu de dorpsvernieuwing van Nieuwkoop bijna gereed is, zal de focus van WSN weer 

meer gericht zijn op het beter laten aansluiten van de bestaande voorraad aan de 

(toekomstige) vraag. 

In het afgelopen jaar is ook steeds helderder geworden dat de rijksoverheid de teugels 

van de corporaties stevig aanhaalt. Het nieuwe regeerakkoord verstevigt de plannen van 

het versterken van het toezicht op de sector en laat de sector een stevige bijdrage, 

middels de verhuurderheffing, afdragen aan het rijk, wat een substantiële aanslag 

betekent op de kasstromen en naar verwachting veel corporaties in de financiële 

moeilijkheden zal kunnen brengen. Het regeerakkoord dwingt ons om goed stil te staan 

bij de activiteiten die wij als corporatie willen en kunnen blijven uitoefenen. Om de 

maatschappelijke opgave in Nieuwkoop zo goed mogelijk te kunnen blijven realiseren zijn 

wij in 2012 dan ook in gesprek gegaan met een collega corporatie om te onderzoeken 

welke meerwaarde een intensieve samenwerking heeft, voor de realisatie van deze 

opgave en onze continuïteit voor de komende jaren. Want niet de organisatie, maar het 

realiseren van de opgave staat voor ons centraal. In 2013 is besloten dat een fusie 

onvoldoende meerwaarde oplevert en zal WSN zich nader bezinnen op de toekomst. 

Terugzien en vooruitkijken horen bij elkaar. WSN heeft de ambitie om ook in de komende 

jaren haar bijdrage te leveren aan de woonvraag in Nieuwkoop vanuit onze sterke lokale 

verankering en een directe band met onze huurders.  

Een uitdagende ambitie, die in 2013 het beste van WSN en haar medewerkers zal 

vragen. Wij gaan er voor en hopen dat u als belanghouder met ons mee wilt blijven 

denken en discussiëren over de oplossingen, die nodig zijn in de volkshuisvesting. U kunt 

uw reactie geven via secretariaat@wst-nieuwkoop.nl. Maar vanzelfsprekend gaan wij 

hierover ook graag met u in gesprek.  

Nieuwkoop, juni 2013 

Mevr. Ir. J.L. Barnard, directeur-bestuurder a.i.  

mailto:secretariaat@wst-nieuwkoop.nl
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1 VERSLAG VAN HET BESTUUR 

 

1.1 Inleiding 

Meer dan ooit moeten woningcorporaties zich bezinnen op hun toekomst, op hun 

kerntaak. Zo ook WSN. Een veranderende omgeving en een veranderende positie hebben 

er toe geleid dat WSN in de tweede helft van 2012 haar koers is gaan verleggen. De 

afgelopen jaren is door WSN flink geïnvesteerd in bouwprojecten, de komende periode 

zal de focus meer liggen op de bestaande voorraad.  

1.2 Koerswijziging 

Het vigerende ondernemingsplan 2009-2013 is in 2011 geëvalueerd. We lagen op koers. 

Maar alle externe ontwikkelingen, zoals de economische crisis, de vastzittende 

woningmarkt en het overheidsbeleid hebben in het afgelopen jaar helder gemaakt dat 

ons ondernemingsplan niet langer houdbaar was en dat we als organisatie onze koers 

moesten gaan verleggen. Van de ontwikkelende dorpsvernieuwer naar een meer 

beherende organisatie. In 2012 is  daarnaast een aanvang gemaakt om meer te gaan 

werken vanuit een kostenbewuste insteek, waarbij we financieel helaas scherper aan de 

wind moesten gaan varen. Bewuste keuzes maken en trots zijn op onze organisatie is 

ons antwoord. In 2013 zullen wij onze nieuwe koers ook uitwerken in een nieuw 

ondernemingsplan. 

1.3 Waar staan wij voor 

De brede taakopvatting die WSN in de afgelopen jaren heeft kunnen voeren is financieel 

niet langer houdbaar. Wij zijn en blijven een professionele en betrouwbare 

woningcorporatie in de gemeente Nieuwkoop. Maar we maken meer focus, wij zijn er 

voor iedereen die niet of onvoldoende in staat is in zijn of haar huisvesting te voorzien. 

Hiervoor bieden wij kwalitatief goede, betaalbare en bestendige woningen op de juiste 

plek. Om dit te realiseren werken wij actief samen met onze netwerkpartners 

(stakeholders). 

WSN levert haar prestaties dus niet alleen, maar in nauwe samenwerking met 

verschillende partijen en organisaties. WSN vindt een goede relatie met haar 

netwerkpartners belangrijk om zo samen ieder vanuit zijn eigen rol en 

verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan een optimale woon-, welzijns- en 

zorgsituaties in ons werkgebied. Het opgeleverde Kaleidoskoop is hier een sprekend 

voorbeeld van.  
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1.4 Herstelplan 

In 2012 werd duidelijk dat WSN financieel gezien in een minder stevige positie was 

terecht gekomen. Grote investeringen in de dorpsvernieuwing in combinatie met een 

economische neergang en een stagnatie op de woningmarkt leidden tot een situatie 

waarin de toekomstige continuïteit in gevaar kon komen. Een gevolg hiervan was het B2 

continuïteitsoordeel van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Met de oplevering van 

enkele projecten die in exploitatie zijn genomen, was al veel gewonnen. Maar daarnaast 

is het roer verder omgezet met het herstelplan, waarin concrete maatregelen zijn 

benoemd om de financiële positie van WSN voor de komende jaren structureel te 

verbeteren.  

Dit heeft zich geuit in onder andere de volgende maatregelen: 

 Integrale analyse van de onderhanden zijnde en geplande investeringsprojecten 

op nut, noodzaak en de financiële haalbaarheid, waarbij nieuwe keuzes zijn 

gemaakt;  

 Intensiveren van het verkoopprogramma van woningen; 

 Onderhoud uitvoeren met een basiskwaliteit als uitgangspunt; 

 Terugbrengen van de bedrijfslasten (bezuinigen). 

 

Bij het opstellen van deze jaarrekening is de voorzichtige conclusie, dat we er weer zijn 

en staan. Dat stemt positief. Tegelijk is het er het besef dat we dit ook de komende 

periode moeten vasthouden. En dat is een extra uitdaging in een periode waarin de 

woningmarkt op slot zit, financiering schaars is en de politiek niet eenduidig en helder is 

over de rol en het speelveld waarop woningcorporaties actief mogen zijn.  

1.5 Tot slot 

In de komende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de mate waarin het voorgenomen 

beleid ook daadwerkelijk is gerealiseerd.  
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2 WONEN EN WONINGMARKT 

 

2.1 Inleiding 

Het record aantal verhuringen van vorig jaar werd in 2012 geëvenaard. Ook dit jaar 

sloten onze woonconsulenten maar liefst 112 huurovereenkomsten af. Volgens planning 

werden dit jaar de appartementen van de 2e fase Vijverhof opgeleverd, evenals de 

appartementen van de Kaleidoskoop en de appartementen Schippersbrug ten behoeve 

van de Stichting Huiskamer Noorden. In totaal een aanvulling op ons bezit van 55 nieuwe 

appartementen.  

 

Met deze opleveringen kwam wederom een verhuisbeweging op gang. Senioren uit 

Nieuwkoop en Noorden verhuisden naar de gelijkvloerse woningen, 

dorpsvernieuwingsurgenten keerden terug naar hun “oude” plek en een aantal 

leeggekomen woningen werden eind 2012 wederom geselecteerd voor verkoop aan 

woningzoekenden. Met het gereed komen van de Kaleidoskoop werd ook vooral de kroon 

gezet op het gehele dorpsvernieuwingsproject “de Vaartsche Hoek” en daarmee de 

woonzorgzone in Nieuwkoop. 

 

In 2012 kwam het experiment Huur op Maat ten einde; één van de hoekstenen van het 

huurbeleid van WSN. We ontwikkelden een nieuw huurbeleid. Met de inkt hiervan net 

droog, werd Nederland corporatieland echter geconfronteerd met de voorstellen van het 

regeerakkoord Rutte II. De voorstellen uit dit akkoord op het gebied van wonen, kopen 

en huren zullen de gemoederen voorlopig nog wel bezig houden en ongetwijfeld ook bij 

WSN een wederom hernieuwd huurbeleid tot gevolg hebben. Nog een concreet resultaat 

van het regeerakkoord was een eindspurt in de verkoop van onze woningen aan de 

zittende huurder in het 4e kwartaal in verband met wijzigingen van de hypotheekregels 

per 1 januari 2013.  

2.2 Kwaliteit onder druk 

WSN is sinds 1999 onafgebroken houder van het Keurmerk Sociale Huursector, het 

zogenaamde KWH Huurlabel. Jaarlijks onderzoekt het KWH (Kwaliteitscentrum 

Woningcorporaties Huursector) 4 onderdelen van onze dienstverlening. In 2012 werd in 

tegenstelling tot 2011 gedurende het gehele jaar “gemeten”. Deze zogenaamde continue 

meting is één van de gewijzigde elementen in het vernieuwde KWH concept, geheten 

KWH 2.0. Vanwege deze wijzigingen worden geen vergelijkende cijfers over 2011 

vermeld. 
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*LG=landelijk gemiddelde 

 

Helaas vallen de door KWH gemeten resultaten van 2012 tegen. De “telefonische 

bereikbaarheid” van WSN is gedaald van 7,6 in 2011 naar 6,3 in 2012. Een belangrijke 

oorzaak hiervan is de verhuizing van de front office halverwege het jaar naar de nieuwe 

locatie, het Kaleidoskoop. Met de verhuizing werd een nieuwe telefooncentrale 

geïnstalleerd en zijn zowel de front office als de back office (op het Kennedyplein) via 

internet gaan bellen. In het begin zijn hiermee wat aanloopproblemen geweest, wat 

geleid heeft tot verminderde bereikbaarheid. 

 

Het proces “woning onderhouden” laat eveneens een lichte daling zien van 7,3 in 2011 

naar 6,9 in 2012. Het “behandelen van klachten” is in 2012 echter onvoldoende met een 

5,8. Met de oplevering van het Kaleidoskoop en de 2e fase Vijverhof in een tijdsbestek 

van enkele maanden, is de druk op het werkapparaat dusdanig fors geweest dat er niet 

altijd tijdig en correct tot afwikkeling van klachten en vragen is gekomen. Dit maken de 

resultaten van de meting zichtbaar. 

 

Het proces “het verlaten van de woning” oftewel “huur opzeggen” verloopt onverminderd 

goed.   

 

Uiteraard zal er extra aandacht zijn in 2013 om de dienstverlening weer te verbeteren en 

in het bijzonder de klachtenafwikkeling beter te verzorgen. Samen met het KWH is 

hiertoe een plan opgesteld. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we in 2013 

weer stijgende cijfers kunnen laten zien. 
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2.3 De woningen 

Hieronder volgt een overzicht van het bezit van WSN in de kernen Nieuwkoop, Noorden 

en Woerdense Verlaat (Gemeente Nieuwkoop). Onderstaand bezit is in eigendom en in 

beheer van WSN en ingedeeld naar woonvorm, doelgroep en bouwperiode. 

 

         

Eengezinswoningen Gestapeld Grondgebonden Totaal 2012 2011 

voor 1969  0 390    

1969-1990  0 247    

1991-heden  0 34    

 Subtotaal 0 671 671 683 

         

Seniorenwoningen Gestapeld Grondgebonden  

voor 1969 24 0    

1969-1990 0 34    

1991-heden 106 23    

 Subtotaal 130 57 187 133 

         

Woningen voor alleenstaanden Gestapeld  Grondgebonden  

voor 1969 0 0    

1969-1990 36 22    

1991-heden 32 9    

 Subtotaal 68 31 99 100 

 Totaal woningen     957 916 

         

Kamers    

1991-heden 22   22 22 

         

Totaal verhuureenheden     979 938 

 

Daarnaast heeft WSN nog 2 woonwagens, 5 standplaatsen, 8 garages (WSN Vastgoed 

Beheer B.V. heeft ook nog 3 garages), 59 parkeerplekken behorende bij het complex 

Vijverhof, 16 bedrijfsruimten en nog 155 verkochte woningen onder voorwaarden. 

 

In 2012 zijn er diverse bedrijfsruimten toegevoegd aan ons bezit. In de zorgplint van het 

appartementencomplex Vijverhof zijn 4 huurovereenkomsten gesloten met de volgende 

partijen; een huisartsen praktijk, een fysiotherapeuten praktijk, een apotheker en het 

Centrum voor Jeugd en Gezin. De gehele begane grond van Kaleidoskoop is tot slot als  

bedrijfsruimte verhuurd aan de Stichting Kulturhus Nieuwkoop.  

 

WSN heeft 22 kamers in haar bezit en 1 (gemeubileerde) short stay woning voor 

tijdelijke verhuur. 

 

Tevens bezit en verhuurt WSN twee verzorgingstehuizen en de daarbij behorende 

gemeenschappelijke ruimten en fysieke zorginfrastructuur aan stichting WIJdezorg, die 

daarin in totaal meer dan 100 verzorgingsplaatsen exploiteert in de kern Nieuwkoop. Het 

gaat om de gebouwen “het Koetshuis” en “Aar en Amstel”. WSN verhuurt het pand 

Sassenoord met 6 zorgappartementen en een restaurant aan Stichting Activite. 
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Tot slot heeft WSN een zogenaamde zorgboerderij in eigendom met een woon-

verblijfsfunctie voor bewoners van zorginstelling Ipse de Bruggen, voor mensen met een 

verstandelijke beperking. De zorgboerderij biedt onderdak aan 14 bewoners. 

2.4 Verhuur 

In onderstaand overzicht worden de verhuringen van 2012 per soort en project 

weergegeven. 

 

Soort mutatie/verhuur Begroot  

2012 

Realisatie 

2012 

 

Reguliere mutaties   

 

IJzeren voorraad 

 

22 

 

23 

Te Woon  

38 

 

25 

Subtotaal 60 48 

   

Overige mutaties exclusief 

Vijverhof/Kaleidoskoop en Schippersbrug 

(Stichting Huiskamer Noorden) 

13 11 

Kamer/short stay  10 

 

Sociale huur 

Overige (niet Te woon/geen ijzeren voorraad) 

  

1 

Vrije sector overige  0 

   

Verhuur projecten   

Vijverhof 2e fase (13 sociale huurappartementen, 

3 vrije sector appartementen) 

 

16 16 

Kaleidoskoop sociale huur  

(inclusief 10 appartementen zorg-aan-huis) 

 

18 18 

Kaleidoskoop Vrije sector 14 12 

Schippersbrug (Stichting Huiskamer Noorden) 7 7 

Totaal 128 112 

 

In totaal verhuurden we in 2012 23 woningen uit de ijzeren voorraad en 25 reguliere Te 

Woon woningen. In 2011 was dit respectievelijk 36 ijzeren voorraad woningen en 20 Te 

Woon woningen. 

 

Van het totaal aantal verhuring waren er 87 in de categorie “sociaal”, oftewel met een 

huurprijs lager dan € 664,66 per maand. Zie ook 2.7.2.1 bij het Europa besluit. 

 

Van de huurders die naar Kaleidoskoop gingen, lieten 4 huurders een huurwoning van 

WSN achter. Overigens kwamen de huurders van de 10 zorg-aan-huis woningen uit het 

verzorgingstehuis het Koetshuis van WIJdezorg, zoals overeengekomen met WIJdezorg in 

verband met de verhuizing van deze bewoners naar Kaleidoskoop. 
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Van de 16 huurders van de 2e fase Vijverhof appartementen lieten 11 huurders een 

woning van WSN achter. 

 

Van de huurders voor de 7 appartementen van Schippersbrug (Stichting Huiskamer 

Noorden) liet slechts 1 huurder een woning van WSN achter. De appartementen zijn 

gelabeld voor CIZ geïndiceerde (-zorgbehoeftige-) bewoners. 

 

Tot slot werd nog 1 garage aan de Reigerlaan opnieuw verhuurd. 

2.4.1 Huur op Maat 

Op 1 april 2012 kwam definitief een einde aan Huur op Maat. Alle huurders met een Huur 

op Maat contract zijn hierover schriftelijk geïnformeerd. De huur, zoals deze op dat 

moment door de huurder werd betaald, werd bevroren vanaf 1 april 2012. Dit conform 

een clausule in het huurcontract betreffende beëindiging van het experiment Huur op 

Maat. Huurders zijn in 2012 niet meer gevraagd om inkomensgegevens aan te leveren 

om hun korting op de huur te berekenen.  

 

In het eerste kwartaal van 2012 werden nog 3 nieuwe Huur op Maat contracten gesloten. 

Verder kregen 25 huurders van al in 2011 toegewezen appartementen van de 2e fase 

Vijverhof en Kaleidoskoop nog een -reeds toegezegde- korting in hun uiteindelijke huur 

verwerkt. Bij mutatie van deze woningen zal de huurprijs uiteraard opnieuw worden 

vastgesteld conform het dan geldende huurbeleid. 

 

Uitgave gerealiseerd 2012, Huur op Maat € 26.159,13. In de 

begroting 2012 werd rekening gehouden met € 91.536 op 

jaarbasis.  

 

2.5 Verkoop en terugkoop 

2.5.1 Bestaand bezit 

In onderstaande tabel zijn alle verkopen, aankopen en terugkopen van en door WSN in 

verslagjaar 2012 opgenomen.  

 

In totaal zijn in 2012 17 woningen verkocht, waarvan 13 onder voorwaarden (allen met 

een korting van 25%). Drie woningen zijn “vrij” verkocht oftewel niet onder voorwaarden 

(te weten Amstelkade 11, S. van Capelweg 65 en 69). Eén woning werd na terugkoop in 

2011 begin 2012 weer verkocht met korting, oftewel een “doorverkoop” (Teresiahof 7). 

 

Verder werd in 2012 1 woning aangekocht (Koekoekstraat 10). Het begrote aantal 

verkopen voor 2012 was 8. Dit is ruimschoots gehaald, onder andere geholpen door de in 

oktober aangekondigde wijzigingen in de hypotheekregels per 1 januari 2013 (Rutte II). 

 

Tot slot werden eind 2012 nog 5 leeggekomen woningen geselecteerd voor verkoop aan 

woningzoekenden. Deze woningen zijn in 2013 verkocht. 
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Begroot 

2012 

 

1e 

kwartaal 

 

2e 

kwartaal 

 

3e 

kwartaal 

 

4e 

kwartaal 

 

Totaal  

 

Koopgarant 

15% 

 

    
 

 

Koopgarant 

20% 

 
    

 

 

Koopgarant 

25% 

7 
 
 

 
3 

 
3 

 
7 13 

 

Koopcomfort 
1 

     

 

Vrije verkoop 
  

1 
   

2 
 
3 

 

Totaal 
8 

 
 

   
16 

 

Terugkopen/ 

Verkopen 

4 

 
1 

   
1 

 

Aankoop 
  

1 
   

1 

 

WSN behaalde met bovenstaand verkoopresultaat haar doelstelling voor 2012, namelijk 

8 te verkopen woningen.  

 

Ter verantwoording worden de verkochte woningen hieronder op adresniveau vermeld 

met de datum van het passeren van de verkoopakte. 

 

Nr. Datum passeren Adres 

1.  

5-1-2012 Theresiahof 7          

2. 

15-3-2012 Amstelkade 11          

3. 

2-4-2012 De Halve Roe 42          

4. 

12-6-2012 De Ronde Bonk 66          

5. 

18-6-2012 De Schepengaten 23          

6. 

2-7-2012 De Geitenkamp 6          

7. 

2-7-2012 De Boomkamp 46          

8. 

30-7-2012 De Ronde Bonk 12          

9. 

1-10-2012 Ronde Bonk 15          

10. 
 

22-11-2012 Haydnstraat 10           

11. 

3-12-2012 Ronde Bonk 48           

12 

6-12-2012 S. van Capelweg 67           
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Datum passeren  Adres        

13. 

14-12-2012 Ronde Bonk 42           

14. 

14-12-2012 Marisstraat 5           

15. 

27-12-2012 De Boomkamp 54           

16. 

28-12-2012 Weissenbruchlaan 7           

17. 

31-12-2012 S. van Capelweg 65           

 

2.5.2 Nieuwbouw 

Begin 2012 passeerde de laatste Koopgarant-woning van het project Koggesvaart. De 

woning was reeds voorlopig verkocht in het vierde kwartaal van 2011. De 

eengezinswoning is bij verkoop direct overgegaan van VOF Achterweg naar WSN en 

vervolgens naar de koper. 

 

In het najaar zijn 6 woningen onder KoopComfort van het project Vlietpark op de markt 

gebracht via een makelaar. Tot op heden (juni 2013) leidde dit nog niet tot een 

(voorlopige) verkoop van een woning. 

 

 
Het slaan van de 1e paal op Vlietpark. 

2.6 Verhuur projecten 

2.6.1 Kulturhus/Kaleidoskoop 

In april 2012 werd de Kaleidoskoop opgeleverd. Het huurcontract tussen WSN en 

WIJdezorg vangt dan aan. Het betreft de verhuur van 20 somatische plaatsen, 4 tijdelijke 

opvangplaatsen, 3 PG units met elk plaats voor 7 bewoners en kantoorruimte voor de 

organisatie WIJdezorg.  

De ruimten op de begane grond (het Kulturhus) worden eveneens verhuurd. Per 1 juni is 

de Stichting Kulturhus Nieuwkoop huurder van de gehele begane grond van 

Kaleidoskoop.  
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De Stichting Kulturhus Nieuwkoop heeft vervolgens weer diverse  overeenkomsten van 

“verhuur” en “gebruik van multifunctionele ruimten op de begane grond” afgesloten, met 

de bibliotheek van Rijn en Venen (BRV), de Stichting Welzijn Nieuwkoop (SWN), 

WIJdezorg (voor het restaurant gedeelte) en de woningstichting (voor haar 

kantoorruimte). 

 

Op 10 juni is de locatie groots geopend door de burgemeester in gezamenlijkheid van 

alle Nieuwkopers.  

 

 
Opening Kaleidoskoop door de burgemeester. 

2.6.2 Oplevering zorgplint Vijverhof 

In het najaar van 2012 sluit WSN nog 4 huurovereenkomsten af met zorgaanbieders, die 

hun intrek hebben genomen in de zorgplint van het Vijverhofcomplex. Het betreft een 

huisartsenpraktijk, een fysiotherapeutenpraktijk, een apotheker en het Centrum voor 

Jeugd en Gezin. WSN is met recht trots dat het gelukt is deze zorgaanbieders samen te 

huisvesten op de begane grond van ons nieuwe seniorencomplex. Bewoners kunnen 

binnendoor naar deze zorgaanbieders. De voorzieningen dichtbij en zeer toegankelijk. 

2.6.3 Schippersbrug (Stichting Huiskamer Noorden) 

Op 4 december 2012 tekenden het Bestuur van de Stichting Huiskamer Noorden en de 

WSN het huurcontract van de huiskamer van het project. In deze huiskamer kunnen in 

het bijzonder de zeven CIZ- (Centrum Indicatiestelling Zorg) geïndiceerde bewoners, die 

in de naastgelegen appartementen hun intrek hebben genomen, terecht voor een kop 

koffie en een maaltijd. De bewoners tekenden in het najaar een huurcontract met WSN. 

Het is de bedoeling dat de Stichting Huiskamer Noorden straks ook professionele zorg 

gaat aanbieden aan de bewoners volgens het Buurtzorg concept. 

2.7 Verhuur en financiële aspecten 

2.7.1 Huurverhoging 

In 2012 was voor het eerst sprake van een mogelijke inkomensafhankelijke 

huurverhoging.  
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WSN heeft echter op het laatste moment de inkomensafhankelijke huurverhoging niet 

toegepast, vanwege de discussie rondom de privacy van de verkregen inkomens- 

gegevens en overige obstakels in de uitvoering. In 2012 werden de huren van alle 

woningen van WSN dan ook alleen inflatievolgend verhoogd, met een percentage van 2,3 

% (2011 1,3%). Ook de huren van de vrije sector woningen werden met dit percentage 

verhoogd. 

2.7.2 Betaalbaarheid 

2.7.2.1 Europa besluit 

Ook in 2012 was het Europa besluit onverminderd van toepassing. Uitgangspunt van 

WSN is dat in principe alle sociale huurwoningen (< € 664,66) worden toegewezen aan 

huurders met een inkomen tot € 34.058,- (2012).  

In 2012 hebben 87 verhuringen in het sociale segment plaatsgevonden, de zogenaamde 

“DAEB” (Diensten van Algemeen Economisch Belang) verhuringen. 

Twee verhuringen werden gedaan aan huurders met een hoger inkomen dan € 34.058,-. 

Dit betrof 1 bijzondere toewijzing in verband met schuldenproblematiek en dakloosheid 

en 1 bijzondere verhuur van onze short stay woning in verband met dakloosheid van 

bewoners als gevolg van een brand in Nieuwkoop. 

2.7.2.2 IJzeren voorraad 

De huurprijzen van de oudere woningen werden in het verslagjaar vastgesteld op 70% 

van de maximale huur (op basis van het woningwaarderingsstelsel/WWS). 

2.7.2.3 Te woon voorraad 

Tot 1 april 2012 werden de huurprijzen van woningen uit de Te Woon voorraad 

vastgesteld op 90% van de maximale huur (op basis van het woningwaarderingsstelsel 

/WWS). Vervolgens werd eventueel Huur op Maat toegepast. Vanaf 1 april 2012 mocht 

Huur op Maat niet langer worden toegepast en is voor de Te Woon woningen nieuw 

huurbeleid ontwikkeld. De huurprijzen van de Te Woon werden vanaf deze datum 

vastgesteld op 80% van de maximale huur op basis van het WWS. Een goede balans 

tussen woningen in het sociale segment en woningen boven de huurtoeslaggrens was 

hierbij uitgangspunt. 

2.7.3 Huurtoeslag via WSN 

2012 Totaal 

Per 31-12-2012 

Aantal huurders 127 

Totaal bedrag gehele jaar 

 

€ 280.555,- 
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2.7.4 Huurachterstanden 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Huurachterstand 

in % van de jaar 

huur 

 

1,01 1,10 

 

 

0,83 0,87 1,03 0,96 

Huurderving in % 

van de jaar huur 

0,76 0,56 

 

0,78 

 

 

0,98 0,58 0,76 

 

In 2012 hebben geen ontruimingen plaatsgevonden. Vanuit de afdeling Woondiensten is 

veel aandacht geweest in 2012 voor het tijdig signaleren van betalingsachterstanden. 

Met de economische omstandigheden van 2012 steeg het aantal huurders met 

betalingsmoeilijkheden. Middels telefonisch contact en een nauwe controle op 

afgesproken betalingsregelingen werden de achterstanden zoveel mogelijk beperkt. Bij 

geen reactie of het niet nakomen van een betalingsregeling werd de vordering vlot 

doorgestuurd naar de deurwaarder. Het aantal deurwaardersgevallen is in 2012 dan ook 

opgelopen. Toch heeft het doorsturen naar de deurwaarder in sommige gevallen ook juist 

weer een “positief” alarmerende werking en gaat huurder alsnog tot betaling over of 

vraagt schuldhulpsanering aan. Overigens wordt - parallel aan het in handen leggen van 

een vordering bij de deurwaarder - door WSN in veel gevallen eveneens melding 

gemaakt van de huurachterstand bij het zorgnetwerk. 

2.7.4 Huurderving 

Gemiddeld leegstand in 2012 is 25 dagen voor de reguliere mutaties (woningen en 

kamers). Belangrijke oorzaak voor de wat langere omlooptijd is asbestsanering in diverse 

opgezegde woningen.  

De huurderving van 0,76% van de jaarhuur is exclusief projectleegstand (Kaleidoskoop) 

en leegstand van garages in de Vijverhof. Dorpsvernieuwingsurgenten waren hier niet 

verplicht de garage behorende bij hun appartement te huren. De huurderving inclusief 

Kaleidoskoop en garages is 1,89%. Als ook de huurkorting wordt meegeteld bedraagt de 

derving 2,2%. 

2.8 Woningzoekenden en het aanbodmodel 

WSN neemt deel aan de Stichting Woonmarkt Rijnstreek (SWR). Via de gezamenlijke 

woonmarktkrant (deelnemers zijn Wonen Centraal, Vestia, Woondiensten Aarwoude, 

Habeko en WSN) en via de site www.woonmarkt-rijnstreek.nl worden vraag en aanbod 

van huurwoningen bij elkaar gebracht vanuit de gehele regio de Rijnstreek. 

2.8.1 Toekomst SWR 

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude zijn per 1 april 2010 

onderdeel van de regio Holland Rijnland. De corporaties, aangesloten bij Stichting 

Woonmarkt Rijnstreek én de Vereniging van Woningcorporaties Holland Rijnland (VWHR) 

streven ernaar in 2014 een gezamenlijk woonruimte-verdeelsysteem te realiseren voor 

de gehele regio Holland Rijnland.  

 

 

 

http://www.woonmarkt-rijnstreek.nl/
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Woningzoekenden per 31 december 2012    

Gemeente 
 

Ingeschreven actief 2011 actief 2012  Verschil 

Alphen a/d Rijn 

 

12.215 2.355 2.096 -11,0% 

Kaag en Braassem 
 

1.096 182 144 -20,9% 

Nieuwkoop 
 

2.890 443 391 -11,7% 

Rijnwoude 
 

1.650 367 286 -22,1% 

Buiten regio 
 

1.368 396 378 -4,5% 

Totaal 
 

19.219 3.743 3.295 -12,0% 

 

Het totaal aantal inschrijvingen in onze regio is ten opzichte van 2011 licht gestegen (73 

inschrijvingen meer). Ook in de Gemeente Nieuwkoop steeg het aantal ingeschrevenen 

licht. Het cijfer zegt echter niet zo veel over de actuele vraag naar woningen. Veel 

mensen schrijven zich uit voorzorg in om op een later moment in aanmerking te kunnen 

komen voor een huurwoning.  

Daarom wordt vooral gekeken naar de actief  woningzoekenden. Dat zijn de mensen die 

in het afgelopen jaar minimaal 1 keer gereageerd hebben op een woning. Een kleine 400 

ingeschrevenen zijn actief op zoek naar een huurwoning in de Gemeente Nieuwkoop.  

 

Gemiddelde wachttijd (in maanden) 

            Gemeente 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Alphen a/d Rijn 47 54 69 63 59 60 
Kaag en Braassem 35 41 51 45 38 48 
Nieuwkoop 48 55 57 52 66 51 

Rijnwoude 38 44 49 61 43 40 

Totaal 45 52 64 61 56 57 
 

 

 
 

In de regio zijn gemiddeld 57 maanden inschrijfduur nodig voor een woning, oftewel ruim 

4,5 jaar. De wachttijd is vergelijkbaar met vorig jaar. 



 

19 

 

 

In Nieuwkoop is de gemiddelde “wachttijd in maanden” in 2012 weer gedaald na een piek 

in 2011. Reden van de piek in 2011 was de oplevering van de seniorenappartementen 

Vijverhof. Veel senior huurders met een hoog aantal wachtmaanden reageerden op deze 

appartementen en verhoogden daarmee de gemiddelde wachttijd in maanden in 2011.  

 

Slaagkans naar herkomst woningzoekende 

  
woonplaats 
woningzoekende Actief 

Toewijzing 
lokaal 

Lokale 
slaagkans 

Toewijzing 
totaal 

Regionale 
slaagkans 

Alphen a/d Rijn 2.096 544 26% 582 28% 

Kaag en Braassem 144 21 15% 42 29% 

Nieuwkoop 391 78 20% 111 28% 

Rijnwoude 286 55 19% 75 26% 

Buiten Regio 378 0 0% 26 7% 

Totaal 3.295 698 21% 836 25% 
 

    

 
 

De slaagkans is de verhouding tussen het aantal actief woningzoekenden en het aantal 

toewijzingen. Dus welk deel van de actief woningzoekenden krijgt uiteindelijk een woning 

toegewezen. Van alle mensen die in 2012 in de regio actief op zoek waren naar een 

woning heeft 25% in de regio ook daadwerkelijk een woning gekregen. 

In de gemeente Nieuwkoop waren in 2012 391 woningzoekenden actief, daarvan vonden 

er 78 een woning in de eigen gemeente.  

 

Aanbod lokaal en regionaal 

  Aantal reguliere  

mutaties wo 

% L (lokaal) gelabeld 

(max. 30% per jaar) 

2012 48 6,25 % (3 woningen) 

In totaal werden in 2012 3 reguliere woningen lokaal gelabeld.   
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Daarnaast werden nog wel ook de nieuwe appartementen Vijverhof fase II met een L 

label (lokaal) verhuurd, oftewel met voorrang voor woningzoekenden uit de kernen 

Nieuwkoop, Noorden en Woerdense verlaat. Ook de 7 appartementen van het project 

Schippersbrug (Stichting Huiskamer Noorden) werden lokaal aangeboden met voorrang 

voor woningzoekenden uit Noorden. 

 

De sociale huurappartementen Kaleidoskoop werden daarentegen regionaal aangeboden, 

oftewel gelijktijdig beschikbaar voor alle woningzoekende uit de regio Rijnstreek.  

 

Nieuwbouw appartementen zijn uitgesloten van de 30% regel, deze regel bepaald dat 

maximaal 30% van het aantal in de woonmarktkrant aangeboden woningen gelabeld 

mag zijn voor de lokale markt in plaats van voor de gehele regio. Van de verhuringen 

bestaande bouw werden er 3 lokaal gelabeld, ruim onder de 30%. 

2.9 Samenvatting 

Wederom kan WSN terugblikken op een uiterst productief jaar. Als we kijken naar de in 

de begroting voor 2012 opgenomen doelstellingen rondom de verhuur, de verkoop en de 

oplevering van nieuwbouwappartementen, dan is er dit jaar door WSN een goede 

bijdrage geleverd aan de doorstroming en het beschikbaar maken van kwalitatief goede, 

passende en betaalbare woningen voor de doelgroep. 
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3 DORPSVERNIEUWING 

 

3.1 Inleiding 

In 2012 is een groot deel van de nieuwbouwprojecten afgerond waarmee de WSN de 

afgelopen jaren een grote bijdrage heeft geleverd aan de vernieuwing van de dorpskern 

Nieuwkoop. De dorpsvernieuwing die gepland was de afgelopen jaren is hiermee 

nagenoeg ten einde. Onderstaand volgt een overzicht van de projecten waarbij de WSN 

in 2012 was betrokken in de kernen Nieuwkoop, Noorden en Nieuwveen. 

3.2 Dorpsvernieuwing in de kern Nieuwkoop 

3.2.1 Project Achterweg/Vaartsche Hoek 

In november 2006 ging de (voormalige) gemeenteraad van Nieuwkoop akkoord met het 

ontwikkelingsplan voor de Achterweg zoals ontwikkeld door de Gemeente, VOF 

Achterweg (Vaartsche Hoek) en Woningstichting Nieuwkoop. De opzet is gebaseerd op 

het concept van de woonzorgzonering zoals eerder vastgesteld in de gemeente.  

 

Het project Achterweg/Vaartsche hoek bevat zes deelprojecten: 

- De Vijverhof, 58 huurappartementen, een parkeergarage met 59 (voorheen 61) 

parkeerplaatsen en een plint voor sociaal-maatschappelijke dienstverlening 

(gezondheidszorg); De eerste 42 appartementen zijn opgeleverd in 2011. De 

laatste 16 en de zorgplint op de begane grond zijn in 2012 opgeleverd. 

- Schouwhoek, 33 koopappartementen en 4 penthouses; uitgesplitst in Blok B (15 

appartementen), gerealiseerd 2011, en Blok A (18 appartementen en 4 

penthouses (nog niet gerealiseerd); 

- Koggesvaart, 31 eengezinskoopwoningen; Koggesvaart fase 1 is reeds opgeleverd 

in 2011. Fase 2, van Koggesvaart is opgeleverd in 2012. 

- Kaleidoskoop: 

o Kulturhus (grote zaal, restaurant, bibliotheek, balie WSN, welzijnsloket); 

o Woonzorgcomplex: 

 21 PG eenheden over 3 woongroepen; 

 20 appartementen voor somatische patiënten; 

 4  tijdelijke opvang plaatsen; 

 Dagopvang. 

o 18 sociale huurappartementen; 

o 14 vrije sector huurappartementen. 

- Stevenaak, 21 startersappartementen waarvan 18 in Koopgarant; Deze zijn 

opgeleverd in 2011. 

- Het bestaande postkantoor (voormalig deelplan notarisdijk) is in 2011 

herontwikkeld/verbouwd tot Kinderdagverblijf. 

 

WSN heeft het sociale deel van de Vaartsche Hoek ontwikkeld inclusief het 

maatschappelijk vastgoed in het Kulturhus Kaleidoskoop. VOF Achterweg heeft het 

commerciële deel ontwikkeld.  
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VOF Achterweg is een samenwerkingsverband tussen Polderlust I B.V., de rechtsvorm 

waarin WSN haar ontwikkelingsactiviteiten heeft ondergebracht, en Latei 

projectontwikkeling. Hieronder wordt meer in detail ingegaan op de ontwikkeling van de 

deelprojecten in het verslagjaar en op de stand van zaken ultimo 2012. 

3.2.2 Klipperaak 

De uitvoering van project de Klipperaak startte op 1 juli 2009. Het project omvat 

58 appartementen, 45 in de sociale huur en 13 in de vrije sector. In de “plint” van het 

gebouw aan het Kennedyplein is 1200 m2 gereserveerd voor zorgvoorzieningen.  

Het ontwerp is van Massa Architectuur B.V. te Rotterdam; het project is gebouwd door 

Vink en Veenman uit Nieuwkoop. De eerste fase, totaal 42 appartementen, is opgeleverd 

in 2011. De tweede fase, totaal 16 appartementen, zijn volgens planning eind 2012 

opgeleverd.  

 

De zorgplint voor sociaal-maatschappelijke dienstverlening onder blok 1 en 2 van de 

Vijverhof is ook in het najaar van 2012 opgeleverd. In 2011 hebben de eerste 

gesprekken plaatsgevonden met de potentiele huurders en na veel overleg is de WSN 

erin geslaagd in 2012 de gehele zorgplint te verhuren. Het huidige Gezondheidscentrum 

De Vijver bestaat uit een huisartsenpraktijk, apotheek, fysiotherapie en het Centrum 

voor jeugd en Gezin. Op 10 november heeft de feestelijke opening van het 

gezondheidscentrum in het bijzijn van de burgemeester plaatsgevonden.   

3.2.3 Schouwhoek 

Het project Schouwhoek bestond oorspronkelijk uit twee gebouwen: één gebouw met 18 

koopappartementen en 4 penthouses (blok A), en één met 15 koopappartementen (blok 

B). Schouwhoek werd ontworpen door Mix Architectuur te Ede en is gebouwd door Vink 

Bouw uit Nieuwkoop. De appartementen in blok B zijn in al in een eerder stadium 

opgeleverd en verkocht (2011). Vanwege de huidige recessie op de kopersmarkt is Blok 

A, genaamd Parelvliet, momenteel in herontwikkeling. Het ontwerp wordt in 

samenspraak met de belangstellenden op maat afgestemd door middel van workshops.   

3.2.4 Kaleidoskoop  

Wonen, zorg en cultuur  onder één dak, dat is de essentie van het gebouw dat sinds 

september 2010 met de mooie naam Kaleidoskoop wordt aangeduid. Het is een bijzonder 

gebouw, midden in de wijk. Een woongebouw met appartementen waar de bewoners 24 

uur per dag zorg op maat kunnen krijgen, zo weinig of zo veel als nodig. Men kan er ook 

in een woongroep wonen en op een respectvolle manier verzorging krijgen bij dementie. 

Daarnaast is in Kaleidoskoop een cultureel centrum (Kulturhus Nieuwkoop) met een 

multifunctionele zaal en een bibliotheek gevestigd. In het gebouw zijn verder 20 

appartementen voor somatisch geïndiceerde cliënten van WIJdezorg, 18 appartementen 

in de sociale huur en 14 appartementen in de vrije sector huur gerealiseerd. 

WIJdezorg heeft naast drie kleinschalige psychogeriatrische wooneenheden ook vier 

tijdelijke opvangplaatsen (hotelfunctie) en een dagverblijf in het gebouw.  

De architect is Architectenbureau Loof en van Stigt (LEVS) uit Amsterdam. Op 9 juni 

2012 is het gebouw officieel geopend. Voor het ontwerp heeft LEVS de Architectuurprijs 

2012 van de Vereniging Kunststof Gevel elementenindustrie (VKG-prijs) ontvangen.  
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3.2.5 Kinderdagverblijf De Posterij 

In het kinderdagverblijf is plaats voor twee groepen van 16 kinderen en één groep 

buitenschoolse opvang van 12 kinderen. Het project is in november 2011 opgeleverd. 

De feestelijke opening van het kinderdagverblijf heeft plaatsgevonden op 27 januari 

2012. 

3.3 Dorpsvernieuwing in de kern Noorden 

3.3.1 Vlietpark  

Het project bestaat uit drie woonblokken met in totaal 13 woningen: negen 

eengezinswoningen verdeeld over twee woonblokken en vier levensloopbestendige 

woningen voor senioren. Nadat de sloopvergunning en de bouwvergunning waren 

verleend zijn de woningen gesloopt en is de bodem gesaneerd. Ook is er een nieuwe 

beschoeiing rondom het Vlietpark aangebracht. Tegen het plan is bezwaar gemaakt in 

verband met het aantal te realiseren parkeerplaatsen rondom het project. Vlak na de 

aanbesteding heeft de Raad van State op 17 februari 2011 uitspraak gedaan over het 

bezwaar dat hiervoor was ingediend. De Raad van State kwam tot het besluit om het 

eerder vastgestelde bestemmingsplan te vernietigen. Er hebben vervolgens diverse 

gesprekken plaatsgevonden met  appelanten en met de gemeente. Deze hebben ertoe 

geleid dat er consensus is bereikt over het aantal extra parkeerplaatsen dat zal worden 

aangelegd. De gemeente heeft het bestemmingsplan in 2012 opnieuw in de raad 

vastgesteld zodat het project doorgang kon vinden. Voor het plan is een nieuwe 

bouwvergunning aangevraagd en verleend i.v.m. gewijzigde regelgeving voor de 

energiebesparende maatregelen. Hiervoor zijn er een aantal wijziging doorgevoerd in het 

ontwerp. De opdracht is verstrekt aan BAM Woningbouw uit Den Haag die een eerdere 

aanbesteding heeft gewonnen. De werkzaamheden zijn gestart in het derde kwartaal van 

2012 en naar verwachting is het project in het derde kwartaal van 2013 gereed. 

3.3.2 Schippersbrug (Stichting Huiskamer Noorden) 

In 2010 heeft WSN een overeenkomst gesloten met Stichting Huiskamer Noorden en 

Buurtzorg om een kleinschalig wonen-zorg-welzijn project op te starten. Ook de 

Gemeente Nieuwkoop steunt het plan de eerste vijf jaren.  

 

In het nieuwbouwproject Schippersbrug heeft WSN acht appartementen turn-key 

afgenomen van de ontwikkelaar van het project, Vink en Veenman uit Nieuwkoop. Zeven 

appartementen zijn toegewezen aan senioren met een zorgvraag. Het achtste 

appartement doet dienst als huiskamer en zorgsteunpunt. Op deze wijze verwacht 

Stichting Huiskamer Noorden een groep kwetsbare ouderen langdurig welzijn en (24 uur) 

zorg in de eigen dorpskern te kunnen bieden. De bouw van het complex is in het voorjaar 

van 2011 gestart en in november 2012 opgeleverd. Op 23 november opende wethouder 

mevr. T. Veninga samen met dhr. A.J. Blijleven van Vink & Veenman het 

appartementencomplex Schippersbrug in Noorden door een muurschildering van Toon 

Koster uit 1962 te onthullen.  
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3.4 Dorpsvernieuwing in de kern Nieuwveen 

3.4.1 Woonzorgzone Nieuwveen 

Het ontwerp van Bart Duvekot Architecten voor de Woonzorgzone aan A.H. 

Kooistrastraat werd op 19 januari 2012 tijdens een drukbezochte inloopavond 

gepresenteerd aan alle belangstellenden, en overwegend zeer positief ontvangen.  

Volgens de nieuwe plannen worden twee woongroepen voor elk 10 verstandelijk 

gehandicapten (verhuurd aan Ipse de Bruggen), drie woongroepen van elk 10 personen 

voor dementerende ouderen (verhuurd aan WIJdezorg), 14 sociale huurappartementen 

en 17 koopappartementen, beide bestemd voor senioren gebouwd. Van de drie 

gebouwen zijn er twee met twee woonlagen en één met drie woonlagen. 

 

Het project staat vooralsnog “in de wachtkamer”. De reden hiervan is dat het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), waarvan WSN afhankelijk is, door de 

huidige politieke ontwikkelingen geen borging voor financiering afgeeft voor nieuwe 

projecten. Aangezien deze financiering noodzakelijk is om met de bouw te starten, levert 

dit helaas uitstel op. 

Zowel Woningstichting Nieuwkoop, de gemeente Nieuwkoop als de partners willen graag 

dat het project doorgaat. Alle partijen achten het wenselijk dat de realisatie van de 

Woonzorgzone spoedig van start gaat. WSN hecht er belang aan dat ouderen in de 

toekomst in het eigen dorp intensieve zorg kunnen krijgen. Gezien de onzekerheid 

rondom dit project zijn de voorbereidingskosten van € 1,1 miljoen vooralsnog voorzien 

en afgeboekt van de activa in ontwikkeling. De grondwaarde is voor de historische kosten 

van € 1,2 miljoen in de jaarrekening gewaardeerd.  
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4 ONDERHOUD EN KWALITEIT  

 

4.1 Inleiding 

Woningstichting Nieuwkoop bezit een voorraad goed onderhouden woningen. Met tijdige 

onderhoudsmaatregelen, passend in onze systematiek van planmatig onderhoud, 

proberen we waar nodig en gewenst de woningvoorraad bij de tijd te houden of te 

verbeteren. 

 

In het onderhoud wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende onderdelen: 

 Klachten- en mutatieonderhoud 

 Planmatig onderhoud 

 Groot onderhoud 

4.2 Klachten- en mutatieonderhoud 

Het dagelijks onderhoud aan het woningbezit ontwikkelde zich de laatste twee jaren als 

volgt (alle bedragen zijn inclusief btw): 

 

Kosten naar soort onderhoud 

Soort onderhoud 2012 
Begroot 

2012 
2011 

Klachtenonderhoud      177.064 135.000  157.954 

(inclusief kosten 

werkapparaat) 

 

     

 
  

Mutaties     158.881 116.000  142.943  

Totaal    335.945 251.000 300.897 

 

Aantal reparatieopdrachten naar uitvoering door WSN of door derden 

Reparatieopdrachten 2012 2011 

      

Eigen dienst 289  144 

Derden 621   766 

Totaal 910  910 

4.2.1 Klachtenonderhoud 

Het aantal reparatieopdrachten nam tegenover het geprognosticeerde gemiddelde van 

968 (één reparatieopdracht per verhuureenheid) af met 58 verzoeken; dit brengt het 

aantal reparatieverzoeken op 910. De totale kosten van deze opdrachten bedragen 

€ 152.000,- exclusief kosten werkapparaat. Dit is gemiddeld per opdracht € 167,- 

(ten opzichte van begroot € 139,-). De overschrijding is in het bijzonder het gevolg van 

vele (kostbare) klachten inzake riolering (w.o. verstoppingen en breuken). 

 

Overzicht kosten per reparatieverzoek 

Boekjaar 2012 2011 

Kosten per reparatie 167  174 
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4.2.2 Asbest 

Voor het saneren van asbesthoudende materialen werd voor 2012 een budget 

opgenomen van € 30.000. Met de oplevering van de nieuwbouw zijn er veel oudere 

woningen leeggekomen, waarin in het verleden asbest was toegepast. Om deze 

woningen weer te kunnen verhuren zijn ze eerst asbestvrij gemaakt conform de wet- en 

regelgeving. Hierdoor zijn de totale kosten voor asbestsanering uitgekomen op  

€ 104.000. Een forse, maar onontkoombare, overschrijding helaas. 

4.2.3 Serviceabonnement huurdersonderhoud  

Voor het onderhoud waarvoor de huurders zelf verantwoordelijk zijn, kan men bij WSN 

een serviceabonnement afsluiten. Dit serviceonderhoud is voor het verhelpen van alle 

reparatieverzoeken die contractueel onder het huurdersonderhoud vallen. Ultimo 2012 

hebben 616 huurders een servicecontract met de WSN afgesloten.  

 

Overzicht meldingen service-abonnement (sab) 

Boekjaar 2012 
2012 

begroot 
2011 

       

Aantal servicecontracten 616    603 

Aantal meldingen 665    562 

Totale kosten 34.287 23.000  

 

In 2012 werden er voor de 665 meldingen opdrachten gemaakt, de kosten die hiermee 

gemoeid waren zijn € 34.287,-. Omdat de tarieven voor het serviceabonnement de 

afgelopen jaren niet zijn verhoogd, is er een overschrijding van het budget ontstaan. In 

2013 zal de maandelijkse bijdrage voor het zogenaamde “sab” worden verhoogd.  

De grootste kostenposten waren: 

 hang- en sluitwerk; 

 sanitair; 

 rioleringswerkzaamheden. 

4.2.4 Mutatieonderhoud 

Zodra een huurder de woning verlaat, dient de woning - indien nodig- weer aan de 

huidige kwaliteitseisen van de woningstichting te worden aangepast. Het 

mutatieonderhoud was geprognosticeerd op een mutatiegraad van 6% per jaar, wat 

overeenkomt met 58 mutaties. In totaal zijn er 59 reguliere mutaties geweest in 2012. 

Daarnaast zijn er ook kosten opgenomen voor het verkoop gereed maken van 

mutatiewoningen. Deze kosten zijn in mindering gebracht op de uitgaven om een goed 

vergelijk te kunnen maken met het budget dat per woning gereserveerd is. In 2012 

bedroeg dit budget € 1.275,- per mutatie.  

 

Aantal mutaties met gemiddelde kosten inclusief btw. 

Boekjaar 2012 
Begroot 

2012 
2011 

Mutaties 158.881  76.000*  142.943  

Aantal mutaties        59  58  96 

Gemiddeld per mutatie 2.695    1.488 

* exclusief 40.000,- aanvullend budget op 2 bijzondere mutaties. 
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Overschrijding op mutatieonderhoud met € 43.000,-. In 2012 werden 59 woningen 

opgezegd. Uiteraard ijlen de kosten van mutatie na; een woning, die laat 2011 wordt 

opgezegd, wordt pas in 2012 gemuteerd (met de bijbehorende kosten). Idem een woning 

die eind 2012 wordt opgezegd, wordt in 2013 weer “verhuur klaar” gemaakt.  

 

Naast de 59 opzeggingen, werden nog 3 bijzondere woningen “verhuur klaar” gemaakt 

(2 woningen, die te koop stonden en 1 aangekochte woning). Begroot waren 58 

mutaties. 

4.2.5 Woningverbetering 

WSN voert een gematigd beleid voor woning- en geriefverbeteringen. Het aanbod 

woningen van WSN is breed geschakeerd, van een eenvoudige standaardkwaliteit via 

comfortabel en betaalbaar tot woningen met extra kwaliteit. Voor een woningverbetering 

wordt bij de huurder een huurverhoging in rekening gebracht. In 2012 is, op verzoek van 

bewoners, een bedrag uitgegeven van € 15.987,- aan woningverbeteringen. De meeste 

uitgaven zijn gemaakt voor: 

 uitbreiding keuken; 

 aanpassen toilet; 

 extra radiator plaatsen; 

 thermostaatkranen aanbrengen; 

 aanleg van nieuwe cv-installaties. 

4.3 Planmatig onderhoud 

Totaal is in 2012 € 666.666,- uitgegeven aan planmatig onderhoud in de 

woningcomplexen, in de begroting voor 2012 is € 743.000,- gereserveerd. 

 

Overzicht Planmatig Onderhoud 

Boekjaar 2012 
Begroot 

2012 
2011 

       

Planmatig onderhoud (exclusief 

contractonderhoud na  

doorberekening planmatig 

onderhoud aan huurders)  

666.666   

743.000 

765.838  

    

 

Hierin zijn de bijdragen aan de VvE’s (voornamelijk bedoeld voor groot onderhoud) 

niet opgenomen. 

 

Planmatig onderhoud in 2012 bestaat voor een belangrijk deel uit: 

 schilderwerk; 

 reparatiewerk voorafgaand aan schilderwerk; 

 cv-ketels vervangen; 

 keukens en badkamers vervangen; 

 dakbedekking vernieuwen; 

 goten reinigen/vernieuwen; 

 contractonderhoud. 
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Niet alle werkzaamheden van het jaarplan zijn in 2012 uitgevoerd, hierdoor is er een 

budget-onderschrijding ontstaan.  

Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat bijvoorbeeld schilderwerk dat als gevolg van 

weeromstandigheden naar het nieuwe jaar is doorgeschoven.  

Daarnaast zijn een aantal onvoorziene werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld extra 

brandwerende voorzieningen als gevolg van het nieuwe bouwbesluit, uitgevoerd. 

 

Contractonderhoud bestaat voornamelijk uit: 

 cv onderhoud; 

 plantsoenonderhoud; 

 legionellabeheer; 

 hydrofoorinstallaties; 

 (nood)verlichting; 

 automatische deuren; 

 liften. 

 

Boekjaar 2012 
Begroot 

2012 
2011 

     
 

Contractonderhoud 259.000   208.000 134.954 

 

Voor het contractonderhoud werd in 2012 € 208.000,- begroot, de werkelijke kosten 

bedragen € 259.000,-. De overschrijding van het contractonderhoud wordt veroorzaakt 

door extra uitgaven bij het groenonderhoud. Daarnaast zijn ook de eerst contracten voor 

de nieuwbouw complexen afgesloten, het betreft o.a. de liftinstallaties en 

brandmeldinstallaties. 

4.3.1 Onderhoud Verzorgingshuis Aar en Amstel en Koetshuis 

4.3.1.1 Aar en Amstel 

Verzorgingshuis Aar en Amstel is een functioneel verouderd verzorgingshuis en staat 

sinds 2000 voorgesorteerd om uit te faseren. In het verzorgingshuis wonen 30 

dementerenden over twee woongroepen met twee woonkamers. In het gebouw zijn ook 

nog 25 kamers voor somatisch geïndiceerde cliënten. In 2012 zijn er naast het reguliere 

contractonderhoud aanvullende werkzaamheden uitgevoerd aan de brandwerende 

voorzieningen in het pand. Bij de plannen voor de nog te realiseren Woonzorgzone in 

Nieuwveen is rekening gehouden met twee nieuwe woongroepen met woonkamers voor 

de bewoners van Aar en Amstel. 

4.3.1.2 Koetshuis 

De bewoners van het Koetshuis zijn in het tweede kwartaal 2012 verhuisd naar de 

nieuwbouw van Kaleidoskoop. Het pand is daarna opnieuw in gebruik genomen als 

tijdelijke bewoning door de bewoners van het verzorgingshuis Aarhoeve in Langeraar 

i.v.m. sloop/nieuwbouw van die locatie. In 2012 zijn diverse onderhoudswerkzaamheden 

uitgevoerd om het gebouw opnieuw gebruiksklaar te maken. Het betreft hier o.a. 

schilderwerk, aanpassen liftinstallatie en het verbeteren van de legionellapreventie. 

Verder is het reguliere contractonderhoud aan de installaties uitgevoerd. Ook zijn er 

aanvullende werkzaamheden uitgevoerd aan de brandwerende voorzieningen in het 
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pand. De nieuwbouw in Langeraar is volgens planning eind 2014 gereed is, na deze 

periode wordt voor het Koetshuis een nieuwe bestemming gezocht. 

4.4 VVE Beheer  

WSN heeft in het kader van haar Te Woon-beleid zes appartementengebouwen in 

appartementsrechten gesplitst en de daarbij behorende zes verenigingen van eigenaren 

opgericht.  

 

Het gaat om de volgende complexen: 

 Irisstraat 10 t/m 20 te Noorden (6 appartementen); 

 Joris Zudde 1 t/m 15a te Nieuwkoop (16 appartementen); 

 Slikhaak 8 t/m 15 te Nieuwkoop (8 appartementen); 

 Aambeeld 14 t/m 20a te Nieuwkoop (8 appartementen); 

 Schermplaat 1 t/m 33 te Nieuwkoop (17 appartementen); 

 Ringslootpad 1 t/m 17 te Nieuwkoop (9 appartementen). 

 

Van deze 64 appartementen waren er in 2012 nog steeds acht verkocht aan eigenaren-

bewoners. WSN heeft in alle Verenigingen van Eigenaren nog een meerderheid aan 

appartementsrechten. Vooralsnog hebben de verenigingen het planmatige én het 

dagelijks onderhoud aan de gemeenschappelijke structuur van de complexen uitbesteed 

aan WSN. 

 

Alle verenigingen kregen bij de oprichting een verantwoorde “bruidschat” als reservering 

voor toekomstig onderhoud mee. Het onderhoudsbeleid wordt jaarlijks bij de behandeling 

en de vaststelling van de begroting besproken. Voor de administratie kozen de 

betreffende VvE’s een extern administratiekantoor. 

 

In 2012 zijn er werkzaamheden aan de gevel uitgevoerd van complex 254 Aambeeld 14 

t/m 20a, hiervoor was een extra storting nodig van € 32.000,-. Eind 2011 is schade aan 

het metselwerk van de bovenste verdieping geconstateerd en na technisch onderzoek 

bleek dat het metselwerk van de zuidwest gevel niet meer intact was. Na aanbesteding is 

het metselwerk plaatselijk vervangen en is het voegwerk  vernieuwd. 

 

In 2012 is tot slot WSN deelnemer geworden van de VVE Schippersbrug (Stichting 

Huiskamer Noorden).  

4.5 Milieubeleid 

Voor 2012 is voor de milieumaatregelen € 312.000,- begroot en is € 27.000,- 

uitgegeven. De begrote milieumaatregelen voor 2012 zijn niet uitgevoerd omdat eerst de 

bestaande woningvoorraad van een afgemeld energielabel is voorzien. Voordat er nieuwe 

milieumaatregelen worden uitgevoerd is eerst een inventarisatie gemaakt van de 

energielabels voor het woningbezit van de WSN, de kosten voor deze inventarisatie 

bedroegen  € 30.000,-. In 2012 zijn alle woningen met het bouwjaar ouder dan 2000 

geïnspecteerd en afgemeld bij Agentschap NL. Hierbij hebben wij ons in eerste instantie 

gericht op de inventarisatie van woningen gebouwd voor 2000 omdat naar verwachting 

de nieuwbouw al een A of B label zal hebben. Eind 2012 zijn er 834 woningen voorzien 

van een afgemeld energielabel. Hiermee komen de woningen uit op gemiddeld 

energielabel D. De gegevens van de opgeleverde woningen in de (nieuwbouw)complexen 
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na 2000 worden in 2013 aan het bestand toegevoegd. In het Strategisch Voorraad Beleid 

zal het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen worden gecombineerd met de 

planning van de overige planmatige werkzaamheden aan de woningen. 

  

Overzicht afgemelde energielabels per 31-12-2012 

Label Aantal Perc. 

A 0 0% 

B 74 9% 

C 256 31% 

D 222 27% 

E 135 16% 

F 133 16% 

G 14 2% 

      

Totaal 834 100% 

 

Onderstaande werkzaamheden zijn in 2012 uitgevoerd in het kader van 

energiebesparende maatregelen voor in totaal € 27.000,- (inclusief milieucheques).  

 De gevels van woningen in complex 123, Irisstraat 1 t/m 8 in Noorden, welke te 

kampen hadden met vochtproblemen n.a.v. “isolatielekken” zijn in het kader van 

de milieumaatregelen na geïsoleerd. 

 Bij de verkoop van woningen was in 2012 een budget van max. € 2.500,- inclusief 

BTW ter beschikking gesteld om te besteden aan isolerende maatregelen, hiervan 

is door acht kopers gebruik gemaakt. Deze individuele regeling voor 

energiebesparende maatregelen is in het 4de kwartaal 2012 beëindigd. 

4.6 Samenvatting 

In 2012 is er minder uitgegeven aan planmatig onderhoud dan begroot. Dit komt 

voornamelijk omdat de voorgenomen energiebesparende maatregelen niet zijn 

uitgevoerd, bijvoorbeeld het vervangen van het dak van de woningen in de 

Kastanjelaan/Larixstraat. Daarnaast zijn een aantal werkzaamheden wel gestart in 2012 

die worden afgerond in 2013.  
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5 LEEFBAARHEID EN ZORG 

 

5.1 Inleiding 

Ook in 2012 heeft WSN wederom nadrukkelijk haar betrokkenheid bij de kernen, waarin 

ze werkzaam is, waargemaakt. Met als hoogtepunt toch wel de realisatie van een heus 

Kulturhus in Nieuwkoop. Zorg, wonen, ontmoeting en cultuur komen hier bij elkaar. En 

op kleinere schaal geldt dit eigenlijk eveneens voor het prachtige huiskamerproject in 

Noorden. 

 

Voorzieningen koesteren, kwetsbare mensen en huurders actief ondersteunen en 

samenwerken met ketenpartners op het gebied van zorg en leefbaarheid. Maar wel 

vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid van alle partijen en alleen daar ondersteunen 

waar het daadwerkelijk nodig is; dat is waar WSN voor een belangrijk deel haar 

bestaansrecht aan ontleent.   

5.2 Urgenties 

Wie door omstandigheden geen eigen woonruimte heeft of zijn of haar woonruimte niet 

meer mag of kan gebruiken, kan urgentie aanvragen via WSN. In het reglement Platform 

Urgenties 2007, bijlage van het convenant Woonruimteverdeling Rijnstreek 2009, zijn de 

procedure en voorwaarden vastgelegd voor het verkrijgen van urgentie. Doelstelling is 

een zo onafhankelijk en eerlijk mogelijk toe wijzen van een schaars goed als een sociale 

huurwoning  op grond van maatschappelijke/sociale omstandigheden of medische 

omstandigheden. De aanvrager van urgentie voert een intakegesprek bij één van de 5 

aangesloten corporaties, het Platform Urgenties neemt uiteindelijk een beslissing. 

 

WSN nam in 2012 geen zitting in het Platform; dit is bij toerbeurt op jaarbasis geregeld. 

5.2.1 Regionale aanvragen 

 Uit het jaarverslag van de SWR.         

Specificatie urgenties 2012 

 

 

 

 
    

gemeente 

aanvragen 

in 2012 

beslissingen 

in 2012 

aantal 

verleend %verleend 

aantal 

afgewezen %afgewezen 

Alphen a/d Rijn 94 89 53 60% 36 40% 

Kaag en Braassem 10 7 4 57% 3 43% 

Nieuwkoop 15 15 8 53% 7 47% 

Rijnwoude 12 12 7 58% 5 42% 

Totaal 131 123 72 59% 51 41% 
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Reden van toekennen urgentie 

reden Urgentie Verleend 

Hardheid 6 

Medisch 28 

Sociaal 38 

Totaal 72 

  

In 2012 zijn minder aanvragen van urgenties in de regio binnengekomen dan in 2011. 

Dit jaar 131, ten opzichte van 179 in 2011. Bijna 60% van de urgenties werden 

toegekend door het Platform. Wie het niet eens is met de afwijzing, kan in beroep via de 

onafhankelijke  Klachtencommissie woonruimteverdeling Rijnstreek. De reden van 

urgentie zijn in de meeste gevallen sociaal van aard. 

5.2.2 WSN aanvragen 2012 

Voor WSN is de datum, waarop het Platform Urgenties de aanvraag daadwerkelijk 

honoreert en teruggeeft aan WSN, bepalend. De urgentie is vanaf dat moment een half 

jaar geldig. Binnen dat half jaar tracht WSN de woningen die leegkomen zo goed 

mogelijk te beoordelen op geschiktheid voor de lopende urgenties. Indien een woning 

geschikt is, wordt deze met het label U in de woonmarktkrant geplaatst.  

 

In totaal voerde WSN 17 intakegesprekken voor urgentie en stuurde ze 15 door. Hiervan 

werden 8 aanvragen positief door het Platform beoordeeld (3 medisch en 5 sociaal) en 

kwamen deze aanvragen bij ons terug. Zes van de aanvragers accepteerden binnen 6 

maanden een woning van WSN. Twee van de aanvragers weigerden de aangeboden 

woning door WSN en vonden zelf een alternatief. 

 

De gemiddelde wachttijd voor urgenten in Nieuwkoop was in 2012 34 dagen. In 2011 

was dit nog 65 dagen. Zowel lokaal als regionaal blijven de wachttijden binnen de norm 

van 6 maanden. 

5.3 Bijzondere doelgroepen 

5.3.1 Statushouders 

Iedere woningstichting heeft een aandeel om vergunninghouders te plaatsen in de 

verhouding 40% WSN, 35% Woondiensten Aarwoude en 25% Vestia. Voor WSN werd 

vastgesteld dat zij in 2012 3 personen diende te plaatsen. Deze taakstelling werd door 

WSN gehaald; in 2012 werden 5 statushouders door WSN gehuisvest. Het ging in alle 

gevallen om de verhuur van een kamer aan een alleenstaande statushouder.  

 

2012 1e kwartaal 2e kwartaal 3e 

kwartaal 

4e kwartaal Totaal 

Taakstelling 

 

 

2 

 

1 

 

- 

 

- 

 

3 

Realisatie 

 

 

3 

   

2 

 

5 
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5.3.2 Stichting Horizon 

WSN verhuurt een aantal woningen in zowel Nieuwkoop, Noorden als Nieuwveen aan 

Stichting Horizon. Stichting Horizon is een jeugdzorg instelling. 

5.4 WMO – Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

In totaal heeft WSN dit jaar 4 aanvragen in het kader van de WMO ontvangen. In drie  

gevallen ging het om een badkameraanpassingen, te weten het drempelvrij maken van 

een douche. WSN keurde deze aanpassing goed en voerde deels nog tegelwerk uit mede 

uit aan de douche in het kader van planmatig onderhoud. 

 

De vierde aanvraag betrof een traplift. Deze aanvraag werd door WSN goedgekeurd. De 

facturering en betaling van WMO werkzaamheden verloopt via de Gemeente. 

5.5 Zorg en wonen 

5.5.1 Kaleidoskoop 

Met de oplevering van Kaleidoskoop werd de kroon gezet op de woonzorgzone in 

Nieuwkoop, waar wonen en zorg hand in hand gaan. In de Kaleidoskoop zelf is WIJdezorg 

gevestigd met intramurale zorgplaatsen. Daarnaast verhuurt WSN in Kaleidoskoop nog 

10 appartementen ‘’zorg aan huis’’. WSN sluit de huurovereenkomst met de bewoner, 

WIJdezorg levert de zorg, bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of huishoudelijke hulp.  

5.5.2 Gezondheidscentrum plint Vijverhof 

Verder op in de woonzorgzone is op de begane grond van het complex Vijverhof per  

1 september 2012 een volledig gezondheidscentrum gerealiseerd. WSN is verheugd dit te 

hebben mogen verwezenlijken. In het gezondheidscentrum huren huisartsen, 

fysiotherapeuten, een apotheek en het Centrum voor jeugd en Gezin een ruimte. Het 

centrum is zeer toegankelijk voor onze bewoners van de Vijverhof. 

5.5.3 Schippersbrug (Stichting Huiskamer Noorden) 

In november 2012 verhuurde WSN 7 appartementen aan bewoners uit Noorden met een 

zorgbehoefte. Ze wonen in prachtig gelijkvloerse appartementen op een mooie locatie in 

Noorden boven een supermarkt. Oud worden in je eigen dorp met voorzieningen op 

loopafstand! In de huiskamer van Stichting Huiskamer Noorden is het goed toeven; een 

ontmoetingsplek waar eveneens een warme maaltijd genuttigd kan worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Het bestuur van Stichting   

   Huiskamer Noorden voor de 

   Nieuwbouw Schippersbrug. 
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5.6 Trefpunt Nieuwkoop; samen apart 

Met de verhuizing van het aloude gezamenlijke “Trefpunt” (de front office van de 

Woningstichting en het welzijnsloket) naar de nieuwe locatie, werd de naam van het 

welzijnsloket gewijzigd in “Servicepluspunt Nieuwkoop”. De naam “Trefpunt” is hiermee 

komen te vervallen. Woningstichting Nieuwkoop neemt vanaf de verhuizing van haar 

front office naar Kaleidoskoop (10 juni 2012) de telefoon weer op met “Woningstichting 

nieuwkoop”. Het welzijnsloket opereert nu dus onder de naam Servicepluspunt. 

 

De behoefte aan meer eigen identiteit van de beide loketten is vooral ingegeven door de 

klant. Huurder of welzijnszoekende leken bij het eerste contact toch vooral duidelijkheid 

te willen hebben over met wie ze van doen hadden. De onderlinge verbondenheid tussen 

de woningstichting en het welzijnsloket als ketenpartners blijft onverminderd bestaan. De 

samenwerking is goed, over en weer wordt voor elkaar waargenomen en over 

gecombineerde wonen-welzijn cases wordt overlegd. 

 

Het Servicepluspunt heeft ten doel klanten te adviseren op het gebied van wonen, zorg, 

welzijn en ook financiën. Op laagdrempelige wijze worden mensen te woord gestaan en 

geassisteerd bij bijvoorbeeld het invullen van formulieren. Je kunt hier o.a. terecht voor 

het aanvragen van huurtoeslag of bijzondere bijstand en hulp bij kwijtscheldingen 

belastingen. Verder verwijst het Servicepluspunt door naar de juiste inhoudelijke 

instantie; ze kent de weg op de sociale kaart. 

 

De bezetting van het Servicepluspunt wordt voornamelijk verzorgd door de een team van 

vrijwilligers met elk hun eigen expertise. Ze vallen onder de Stichting Welzijn Nieuwkoop. 

Daarnaast zetten ook Stichting Activite, Stichting WIJdezorg en Woningstichting 

Nieuwkoop personeel in om het welzijnsloket de gehele week bezet te houden. 

5.7 Sociale leefbaarheid 

Activiteit 

 

Uitgaven gerealiseerd 

 

Stichting Kulturhus Nieuwkoop 

 

 

€ 35.133  

 

Coördinator Kulturhus/Kaleidoskoop 

 

 

€ 35.000,- 

 

Huismeester Kaleidoskoop 

 

 

€ 12.000,- 

 

Stichting Huiskamer Noorden 

 

 

€ 7.600,- (keuken) 

 

Diversen 

 

 

€ 1.925,- 

Totaal sociale leefbaarheid € 91.658 

 

 

Met de realisatie van het Kaleidoskoop, een Kulturhus van en voor Nieuwkoop, heeft WSN 

een grote maatschappelijke bijdrage geleverd.  
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Voor de oudere, zorgbehoeftige, werd met Kaleidoskoop een mooi nieuw verzorgingstehuis 

gerealiseerd welke aan de modernste eisen voldoet. De begane grond werd verhuurd aan de 

zogeheten Stichting Kulturhus Nieuwkoop. De komende jaren kunnen alle nieuwkopers hier 

genieten van horeca, evenementen, bibliotheek, theater, exposities enz. enz. Ontmoeten in 

de breedste zin van het woord. De coördinator Stichting Kulturhus Nieuwkoop wordt 

momenteel nog betaald door WSN uit het leefbaarheidsbudget, maar het is de bedoeling dat 

deze functie en ook de algehele exploitatie van de Stichting op termijn kostendekkend, of 

liever nog winstgevend gaat worden. De bijdrage van de WSN zal op termijn vervallen.  

 

De Stichting Huiskamer Noorden heeft vanuit het leefbaarheidsbudget een keuken voor haar 

huiskamer gekregen. 

Een van de diverse projecten leefbaarheid betrof een bijdrage van WSN, in gezamenlijkheid 

met ook Woondiensten Aarwoude, aan het project laaggeletterdheid voor allochtone 

vrouwen via de bibliotheek Rijk en Venen. 

 

Naast bovenstaande uitgaven voor sociale leefbaarheid heeft WSN een bijdrage verstrekt 

aan Trefpunt Welzijn Nieuwkoop en aan de HBV. In totaal  komen de lasten voor 

leefbaarheid hiermee op € 104.989.  

5.8 Gezamenlijke klachtencommissie 

Voor de huurders van WSN in Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat bestaat een 

onafhankelijke klachtencommissie, die klachten van huurders behandelt en een 

gekwalificeerd advies uitbrengt aan het bestuur van WSN. De klachtencommissie neemt 

klachten in behandeling, nadat eerst is geprobeerd de klacht rechtstreeks met WSN op te 

lossen. 

 

Sinds 1 januari 2009 hebben Woondiensten Aarwoude en WSN een gezamenlijke 

klachtencommissie. Deze onafhankelijke commissie wordt voorgezeten door dhr. A.M. 

van den Akker, overige leden zijn de heer H.J. de Vos en de heer L. Angenent zij komen 

2 keer per jaar bijeen. In 2012 zijn geen klachten ontvangen. 

De volgende personen kunnen een klacht indienen bij deze commissie: 

 Huurders; 

 oud-huurders;  

 medehuurders;  

 een aantal huurders gezamenlijk.  

Een klacht kan gaan over het functioneren van WSN, over het optreden van 

medewerkers van WSN en van werknemers van bedrijven die voor WSN werken. Voor 

klachten over de woningtoewijzing dienen huurders zich te wenden tot de 

klachtencommissie van de SWR. 

5.9 Huurdersbelangenvereniging (HBV) 

De samenwerking tussen de HBV en WSN is in 2012 wederom goed verlopen. Gedurende 

het jaar werd de HBV gedeeltelijk ondersteund door een medewerker van een extern 

adviesbureau, in 2011 was dit nog een volledige ondersteuning. In 2012 trad 1 

bestuurslid van de HBV af, maar werd ook weer een nieuw lid geworven. Het aantal 

bestuursleden van de HBV bleef daarmee op vijf.  
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Op 13 september 2012 tekenden WSN en de HBV een ‘’basis sociaal statuut’’. Aan dit 

stuk werd een aantal maanden gezamenlijk gewerkt.  

Het is een uitwerking van de rechten en plichten van huurders die geconfronteerd 

worden met de sloop van hun woning of een ingrijpende renovatie. Onderwerpen zijn 

onder andere verhuiskostenvergoeding, recht op terugkeer, wisselwoning enz. 

 
Ondertekening basis sociaal statuut Dhr. Angenent (HBV) en dhr. Zijtsel (WSN). 

 

Er is 5 keer officieel vergaderd op kantoor van WSN. Twee maal is een Algemene Leden 

Vergadering georganiseerd door de HBV. De Manager Woondiensten van de WSN was bij 

beide vergaderingen aanwezig en verzorgde een presentatie voor de aanwezige leden 

van de HBV. In april stond het thema “huurverhoging en huurbeleid” op de agenda, in 

december was het thema “het nieuwe regeerakkoord van Rutte II”. Bij de laatste ALV 

was eveneens een lid van de Raad van Commissarissen (RVC) aanwezig. 

 

Ten aanzien van de huurverhoging per 1 juli 2012 en ten aanzien van de wisseling van 

de directeur-bestuurder is nog aanvullend contact geweest met de HBV.  

5.10 Sponsoring  

In totaal  heeft WSN in 2012 € 12.499 uitgegeven aan incidentele projecten/initiatieven 

ten behoeve van sponsoring. Het betreffen geen structurele bijdragen, maar tijd- en 

evenement gebonden uitgaven. Voorbeelden zijn een bijdrage aan de Torenschudders en 

Stichting Kamermuziek Nieuwkoop. Eind 2012 is een heroverweging met betrekking tot 

de sponsorgelden ingezet en voor het jaar 2013 zal bij de afweging voor eventuele 

sponsering door WSN nadrukkelijk de bijdrage hiervan aan de vitaliteit en leefbaarheid 

van de kernen in de gemeente Nieuwkoop worden afwogen.   

5.11 Samenvatting  

WSN blijft vinger aan de pols houden als het gaat om de zorg voor kwetsbaren en minder 

bedeelden in onze samenleving van onze Gemeente Nieuwkoop. “Ontmoeten” is wel een 

belangrijk thema geweest dit jaar. Mensen treffen elkaar, in de theaterzaal, tussen de 

boeken van de bibliotheek in Kaleidoskoop, in de huiskamer van Stichting Huiskamer 

Noorden of in de dagopvang en activiteitenruimte van WIJdezorg. “Stenen” zijn een 

voorwaarde, maar “gevoel” en “welzijn” vullen de stenen in. Ook in 2012 heeft WSN op 

nette wijze voldaan aan haar vooraf geformuleerde plannen van leefbaarheid en zorg.   
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6 VERANTWOORD ONDERNEMEN 

 

6.1 Inleiding 

WSN is een privaat rechtelijke organisatie met een publiekrechtelijke doelstelling, dit is 

afgeleid uit de woningwet, het BBSH en andere relevante wet- en regelgeving.  

6.2 De Bestuurlijke structuur 

WSN is een maatschappelijke onderneming die goede huisvesting voor de doelgroep 

beschikbaar wil stellen en bereikbaar wil maken. De directe dagelijkse leiding van WSN 

ligt in handen van een directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt 

toezicht en geeft advies aan het bestuur. De RvC is werkgever van de directeur 

bestuurder 

In de loop van 2012 werd steeds duidelijker dat er sprake was van onvoldoende 

vertrouwen tussen de directeur-bestuurder en de RvC. Per 15 augustus 2012 is na een 

dienstverband van 17 jaar afscheid genomen van de heer drs. A.J.M. Rietmeijer.  

De heren R. Zijtsel en drs. H.G. Bogerd RA (beide leden raad van commissarissen) 

hebben “bij belet” het bestuur op zich genomen (per 24-5-2012). Vanaf eind november 

2012 is bestuurder, de heer drs. H.G. Bogerd RA. teruggetreden als bestuurder en 

bestaat het bestuur uit één persoon (de heer R. Zijtsel) die op dat moment zijn 

commissariaat bij WSN heeft beëindigd. 

Vanaf september is er daarnaast een interim directeur mevrouw ir. J.L. Barnard 

aangetrokken die verantwoordelijk is gesteld voor de dagelijkse bedrijfsvoering en gang 

van zaken, het opstellen van het herstelplan en het uitvoeren van het meerwaarde 

onderzoek met een collega corporatie. Verantwoording over de voortgang is afgelegd aan 

het bestuur. 

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat het bestuur verantwoordelijk is voor de 

algehele gang van zaken bij WSN. Dit houdt onder meer in dat de bestuurder 

verantwoordelijk is voor: 

 Realisatie van de doelstellingen; 

 De te volgen strategie; 

 De financiering van de activiteiten; 

 De uitvoering van het vastgestelde beleid; 

 De resultaatontwikkeling in de toekomst; 

 Het te volgen beleid ten aanzien van de deelnemingen. 

6.3 Juridische structuur 

Onze juridische structuur per 31 december 2012 ziet er als volgt.  
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WSN voert directie over de Woonmaatschappij Nieuwkoop BV. De directeur-bestuurder is 

als directie van WSN, directievoerder van Woonmaatschappij Nieuwkoop BV. Om 

voldoende zicht te houden op de activiteiten van de Woonmaatschappij en haar 

onderliggende activiteiten, zijn de leden van de Raad van Commissarissen van WSN ook 

allen benoemd als commissarissen van Woonmaatschappij Nieuwkoop BV.  

In 2012 riep de directie van Woonmaatschappij Nieuwkoop BV een algemene 

aandeelhoudersvergadering bijeen waarin de jaarrekening 2011 van de 

Woonmaatschappij werd toegelicht. Ook de jaarrekeningen over 2011 voor Polderlust I 

BV, VOF achterweg, WSN Vastgoed Beheer BV en DEVA BV werden ter kennisneming aan 

de orde gesteld.  

Woonmaatschappij Nieuwkoop BV is voor 100% eigenaar van twee vennootschappen te 

weten Polderlust I BV, die zich richt op projectontwikkeling, en WSN Vastgoed Beheer 

BV, die zich richt op vastgoedbeheer. Polderlust I BV participeert actief in de VOF 

Achterweg.  

WSN Vastgoed Beheer BV beheert een aantal verhuurde bedrijfspanden van de 

woningstichting en verzorgt onderhoud voor verkochte woningen onder MVE-

voorwaarden.  

6.4 Samenwerkingsverbanden 

6.4.1 VOF Achterweg Herontwikkeld 

Polderlust 1 BV participeert voor 51% in de VOF Achterweg Herontwikkeld, die samen 

met LATEI Projectontwikkeling uit Amersfoort, het commerciële deel van het project 

Vaartsche Hoek in de kern Nieuwkoop ontwikkeld.  

Schouwhoek blok B is inmiddels in zijn geheel verkocht en bewoond. Schouwhoek blok A 

is in herontwikkeling gegaan wegens de verkoopstagnatie door de economische crisis. Dit 

project heeft de nieuwe naam Parelvliet gekregen.  

Er heeft een workshop plaatsgevonden waarbij potentiële kopers inspraak hadden in het 

ontwerp van hun eigen woning. 
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6.4.2 DEVA (Duurzame energie voorziening Achterweg) BV 

In 2012 is de exploitatie van de wijk Vaartsche Hoek van duurzame energie uit warmte- 

en koudeopslag gestart. Door een latere oplevering en opleveringsproblematiek is er 

helaas een tegenvallend startrendement over 2012 gerealiseerd. 

Ter versterking van de liquiditeitspositie is door de aandeelhouders in 2012 besloten een 

extra aandelenkapitaal te storten van € 300.000. Woonmaatschappij Nieuwkoop BV en 

LATEI Energie BV hebben hun aandelen kapitaal uitgebreid in de respectievelijke 

verhouding 75%-25%. Storting dan wel verrekening in rekening courant vindt plaats in 

2013. Tevens is door Woningstichting Nieuwkoop per 1 juni 2012 een additionele lening 

aangetrokken van € 1.000.000 ten behoeve van de financiering van DEVA. Per 27 

november 2012 is dit bedrag door WSN uitgeleend aan DEVA BV. 

Medio 2013 zal er een directiewisseling binnen DEVA BV plaatsvinden.  

6.5 Organisatie Woningstichting Nieuwkoop 

Per 1 juni 2012 is WSN gestart met het woondiensten model waardoor er nu de volgende 

drie afdelingen aanwezig zijn die onder directe aansturing van een manager staan: 

Woondiensten, Vastgoed en  Financiën. Daarnaast is er nog een ondersteunend team 

voor secretariaat die onder aansturing van de directeur staat.  

Het management team wordt gevormd door de managers en de directeur/bestuurder. De 

directeur is de voorzitter van het MT. Binnen de afdelingen hebben de managers een 

belangrijke sleutelrol. Zij dragen zorg voor de vertaling van het beleid en voor een goede 

afstemming tussen en/of binnen de afdelingen.  

De organisatiestructuur van WSN ziet er ultimo 2012 als volgt 

uit:

 

 

Directeur-

bestuurder 

 

Manager 

 Financiën 

Manager 

Vastgoed 

Secretariaat 

(2) 

Manager  

Woondiensten 

Senior 

Medewerker 

Financiën  

 

Medewerker 

Financiën  

 

Medewerker 
bedrijfs- 

bureau 

Woon-

consulent 

(2) 

Balie-

medewerker 

(2) 

Project- 

leider 

Opzichter 

klachten- 

en mutatie 

OH 

 

OH 

 

Allround 

vakkracht 

 

Raad van  

Commissarissen 
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Organisatie van de bestuurders en hun nevenactiviteiten: 

 De heer drs. A.J.M. Rietmeijer (geboren 24-10-1952) van 1 mei 1995 tot en met 

15 augustus 2012:  

- Bestuurslid van de Stichting Woonmarkt Rijnstreek te Alphen aan de Rijn; 

- Bestuurslid van Stichting Opmaat.  

 De heer drs. H. G. Bogerd RA (geboren 1-6-1949) van 24 mei tot en met 30 november 
2012: 
- Bestuurslid wereldwinkel Alphen aan de Rijn. 

 De heer R. Zijtsel (geboren 04-08-1950) van 24 mei tot en met 31 december 2012: 
- Lid geschillen commissie wonen Zuid-Holland-Zuid; 

- Lid Verengingsraad Nederlandse Woonbond. 

 

De belangrijkste bestuursbesluiten die het bestuur nam, waren: 

- Het besluit tot het opstarten van het woondienstenmodel in de organisatie; 

- Het ondertekenen van de intentieovereenkomst op basis waarvan een 

meerwaarde onderzoek naar de samenwerking met een collega corporatie is 

opgestart; 

- Het oprichten van de Ondernemingsraad; 

- Het vaststellen van het herstelplan; 

- Het op- en vaststellen van de jaarrekening 2011 en het volkshuisvestingsverslag 

2011;  

- Het bestuur stelt het faseverslag aanbesteding Vlietpark vast en start bouw; 

- Het bestuur stelt op en stelt vast na kennis genomen hebbende van de op- en 

aanmerkingen van de RvC de begroting 2013 vast. 

6.6 De medewerkers van WSN 

WSN is een organisatie die zich kenmerkt door korte lijnen, een mentaliteit van 

aanpakken en een sterk dienstverlenende insteek. De inzet en betrokkenheid van de 

medewerkers is groot. Zij stellen er eer in om goede dienstverlening te leveren aan de 

klanten en de netwerkpartners. De personeelsformatie is voor een corporatie als WSN 

fors, mede vanwege de grote projectenportefeuille van de afgelopen jaren en ziet er als 

volgt uit: 

Personele bezitting (in fte) per 31-12-2012  

Directie/bestuur       *1    

            

Front-office 

 

Afdeling Woondiensten  

Manager woondiensten     0,89   

Woonconsulent A       0,77    

Woonconsulent B      0,75 

 

Opzichter klachten- en mutatie onderhoud  0,67 

Allround vakman      1,00 

    

Balie medewerker A     0,50    

Balie medewerker  B (jaarcontract)   0,50 

 

subtotaal       4,96    
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Back-office 

 

Secretariaat                

Secretaresse       0,64 

Secretaresse       0,47     

 

Subtotaal       1,12 

 

Afdeling Vastgoed 

Manager Vastgoed      1,00    

Medewerker Bedrijfsbureau  (jaarcontract)  1,00     

Projectleider        1,00   

   

Subtotaal        3,00 

 

Afdeling Financiën  

Manager financiën       1.00     

Financieel medewerker     0,77  

Senior financieel medewerker (jaarcontract)  0,77 

 

subtotaal       2,54 

 

Totaal generaal              11,74 

 

*1: Na uitdiensttreding van directeur-bestuurder A.J.M. Rietmeijer is deze positie door 

      een “vrijwilligersbestuur” en parttime interim-directeur ingevuld. 

Per 1 juli 2012 was één persoon bij ons werkzaam via detachering vanuit WIJdezorg voor 

16 uur per week.  

6.7 Diverse P&O zaken in het verslagjaar 

6.7.1 Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim was in 2012 1,03% (in 2011 5,26%). Het verzuimpercentage kan door 

het geringe aantal personeelsleden sterk beïnvloed worden, waardoor in 2011 een wat 

langere verzuimperiode van een medewerker relatief veel invloed kon hebben op het 

ziekteverzuimpercentage. 

6.7.2 Opleidingen 

WSN is een relatief kleine organisatie. Dit maakt dat onze medewerkers breed 

georiënteerd moeten zijn en van veel zaken kennis moeten hebben. WSN vindt het dan 

ook belangrijk dat haar medewerkers de mogelijkheden krijgen om zich steeds verder te 

ontwikkelen. Aan het volgen van vakinhoudelijke en persoonsgerichte opleidingen, 

trainingen en seminars wordt dan ook belang gehecht.  

In 2012 hebben wij een bedrag van € 20.631 (2011: € 21.855) besteed aan opleidingen 

en trainingen.  
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6.7.3 Bijzondere beloning 

Aan het eind van het jaar betaalde WSN € 15.641 uit aan prestatiebeloningen (€ 2011: 

14.594) op basis van het nieuwe beoordeling reglement zoals vastgesteld in 2011.  

6.7.4 Inhuur personeel 

Op specialistische vakgebieden kiest WSN er regelmatig voor om deskundigen in te 

huren. Voorgenomen bestedingen worden besproken en besloten in het MT overleg. In 

2012 was er sprake van langdurige inhuur op de volgende onderdelen: proces en project 

management bij de realisatie van divers projecten en bij de ad interim invulling van de 

directie positie. 

6.7.5 Bijeenkomsten personeel 

In 2012 heeft WSN meerdere informatiebijeenkomsten voor het voltallig personeel 

georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is informatie gegeven en gedeeld over de 

bestuurswisseling, het meerwaarde onderzoek en zijn allerlei actuele zaken besproken 

zoals de begroting en de externe ontwikkelingen.  

6.7.6 Oprichting Ondernemingsraad  

WSN kent van oudsher een personeelsvereniging. De ontwikkelingen rondom de 

bestuurswisseling en het meerwaarde onderzoek hebben het belang onderstreept van 

een goede personeelsvertegenwoordiging. In het najaar van 2012 is formeel een 

Ondernemingsraad (OR) opgericht. Deze OR voert regelmatig overleg met de directeur 

over relevante ontwikkelingen en keuzes. De mogelijke samenwerking met een andere 

corporatie was naast de oprichting het belangrijkste gespreksonderwerp in 2012.  

Per oktober 2012 bestond de OR van WSN uit de volgende personen: 

Samenstelling OR     

Naam Functie binnen OR Functie binnen organisatie 

Dhr. G. van den Berg Voorzitter Projectleider 

Mw. T. Sanders Plv. voorzitter Woonconsulent 

Mw. M. Borst Secretaris Senior medewerker Financiën 

6.7.7 Risicobeheersing en control bij WSN 

Het bestuur van WSN is verantwoordelijk voor de interne risicobeheersing- en 

controlesystemen, voor het actief managen van de strategie, voor het beheersen van 

financiële en operationele risico’s en voor het beperken van de impact van mogelijke 

incidenten.  

Op operationeel niveau werkt WSN met een jaarbegroting. Dit is afgeleid van het 

ondernemingsplan, de meerjarenprognoses voor de organisatie en voor de 

ontwikkelingen van de liquiditeiten en het vermogen.  

Naast het ondernemingsplan zijn er de volgende belangrijke beleids- en beheerkaders: 

- strategisch vastgoed beleidsplan (2009); 

- Huurbeleid (2012); 

- Treasury statuut (2010); 

- Procuratie reglement; 
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- P&C cyclus (continue) bestaande uit begroting/meerjarenprognoses, 

kwartaalrapportage en jaarverantwoording; 

- Herstelplan (2012); 

- Toepassing van WSN van Governancecode, Aedescode. 

Met betrekking tot de projecten wordt gewerkt met het investeringsstatuut, een kader 

waarin de regels aangegeven worden waarbinnen investeringsbesluiten van WSN dienen 

te worden genomen. Daarbij worden rendementseisen op diverse meer geaggregeerde 

niveaus als vertrekpunt genomen en afgezet langs de ontwikkelpaden van projecten: 

initiatief t/m realisatie waarover verantwoording wordt afgelegd in de zogenoemde 

faseverslagen.  

In 2012 zijn via de kwartaalrapportages de tot dan toe gerealiseerde prestaties kritisch 

getoetst aan de begrote activiteiten. Deze toetsing is zowel inhoudelijk als financieel van 

aard geweest. Deze rapportages zijn met het bestuur en met de raad van 

commissarissen besproken. 

WSN kent vaste werkoverlegstructuren; elke twee weken vindt managementoverleg 

plaats, waarbij de lopende gang van zaken wordt besproken en gemonitord. De hieruit 

voortvloeiende acties en besluiten worden afzonderlijk vastgelegd. Op afdelingsniveau 

vindt ook regelmatig overleg plaats.  

6.7.8 Accountant 

De accountant van WSN is KPMG. De accountant wordt benoemd door de Raad van 

Commissarissen. Naast de accountantsverklaring brengt de accountant een 

managementletter uit die met Raad van Commissarissen wordt besproken. De 

accountant heeft de vergadering waarin de jaarrekening en die waarin de 

managementletter werd behandeld bijgewoond.  
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7 PRESTEREN NAAR VERMOGEN 

 

7.1 Inleiding 
 

Om te kunnen presteren zijn in ieder geval financiële middelen noodzakelijk en misschien 

nog wel belangrijker mensen die met die middelen goede prestaties leveren. Daarnaast is 

bij een woningcorporatie de financiële continuïteit op lange termijn belangrijk. In het 

BBSH wordt financiële continuïteit als een belangrijke eis gesteld aan het besturen van 

de woningcorporatie. In dit hoofdstuk van het verslag wordt daar op ingegaan. 

 

Zoals in de Inleiding al is genoemd werd in 2012 duidelijk dat WSN financieel gezien in 

een minder stevige positie was terecht gekomen. Grote investeringen in de 

dorpsvernieuwing in combinatie met een economische neergang en een stagnatie op de 

woningmarkt leidden tot een situatie waarin de toekomstige continuïteit in gevaar kon 

komen. Op basis van de beoordeling (begin 2012) van het vermogen per 31 december 

2010 en de verwachtingen voor 2011 en de meerjarenprognose van 2012-2016  is in juni 

2012 het B2 continuïteitsoordeel van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) 

ontvangen en  is WSN door het CFV gevraagd een herstelplan in te dienen.  

 

Met de oplevering van enkele projecten in 2011 met een lager dan destijds ingeschat 

onrendabel deel was al veel gewonnen. Dit heeft in het najaar van 2012 geleid tot een 

positief solvabiliteitsoordeel van het CFV. Desondanks is het roer verder omgezet met het 

herstelplan, waarin concrete maatregelen zijn benoemd om de financiële positie van WSN 

voor de komende jaren structureel te verbeteren. Dit heeft zich geuit in onder andere de 

volgende maatregelen: 

• Integrale analyse van de onderhanden zijnde en geplande investeringsprojecten 

op nut, noodzaak en de financiële haalbaarheid, waarbij nieuwe keuzes zijn 

gemaakt;  

• Intensiveren van het verkoopprogramma van woningen; 

• Onderhoud uitvoeren met een basiskwaliteit als uitgangspunt; 

• Terugbrengen van de bedrijfslasten (bezuinigen). 

 

Bij het opstellen van deze jaarrekening is de voorzichtige conclusie, dat we er weer zijn 

en staan. Dat stemt positief. Tegelijk is er het besef dat we dit ook de komende periode 

moeten vasthouden. En dat is een extra uitdaging in een periode waarin de woningmarkt 

op slot zit, financiering schaars is en de politiek niet eenduidig en helder is over de rol en 

het speelveld waarop woningcorporaties actief mogen zijn. 

 

7.2 Investeringen en onrendabele toppen  
 

In 2012 zijn de laatste huur-onderdelen van het project Vaartsche Hoek opgeleverd. Ten 

opzichte van de reeds getroffen voorzieningen voor de onrendabele toppen heeft dit voor 

2012 een positief resultaat opgeleverd van € 1,7 miljoen. In 2012 is verder het 

nieuwbouwproject Schippersbrug opgeleverd. Dit project is gerealiseerd met een € 

133.000  lagere onrendabele top dan was voorzien in 2011.  

 

Naast de opgeleverde projecten heeft WSN ca. € 3,6  miljoen geïnvesteerd in de onder 

handen zijnde projecten Vlietpark en Woonzorgzone Nieuwveen (activa in ontwikkeling). 

Voor Woonzorgzone Nieuwveen is een voorziening getroffen van € 1,1 miljoen gezien de 

onzekerheid over het doorgaan van dit project. Voor Vlietpark is in 2012 een aanvulling 

van € 694.000 gedaan op de in 2011 reeds opgenomen voorziening voor de onrendabele 
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top in  verband met de omzetting van koopwoningen naar huurwoningen waarmee in de 

meerjarenbegroting voorzichtigheidshalve rekening mee is gehouden.  

 

Bij de bestaande woningvoorraad is voor ca. € 20.000 aan woningverbeteringen 

doorgevoerd. Deze investering is voor het volledige bedrag als onrendabele investering 

verantwoord in de winst- en verliesrekening omdat hiermee geen extra huuropbrengst 

wordt gerealiseerd.  

 

7.3 Financiële resultaten 
 

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening komt in 2012 uit op € 10,5 miljoen positief. 

Het resultaat wordt m.n. bepaald door de mutatie actuele waarde onroerende zaken in 

exploitatie.  

 

In 2012 heeft er een aanpassing plaatsgevonden in de grondslagen van waardering, die 

gezien wordt als een stelselwijziging. De waardering van het commerciële vastgoed is 

omgezet van bedrijfswaarde naar marktwaarde in verhuurde staat. Deze aanpassing was 

noodzakelijk op grond van de herziene Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen 

Volkshuisvesting waarin voor het commerciële vastgoed als actuele waarde de 

marktwaarde in verhuurde staat wordt gebruikt. De waarderingsgrondslagen van de 

dochtermaatschappijen zijn eveneens aangepast en hiermee ten opzichte van de 

jaarrekening 2011 geüniformeerd met Woningstichting Nieuwkoop (aandeelhouder). 

Per ultimo 2011 was de bedrijfswaarde van het commerciële onroerend goed € 4,5 

miljoen, de marktwaarde van het commerciële onroerend goed per primo 2012 bedraagt 

€ 6,7 miljoen. 

In de jaarrekening is de stelselwijziging volledig doorgevoerd en zijn de vergelijkende 

cijfers aangepast.   

 

De marktwaarde in verhuurde staat is afhankelijk van een aantal belangrijke 

veronderstellingen zoals de te hanteren disconteringsvoet, restwaarde, kwaliteit huurders 

en contractverleningen, markthuren en leegwaarde. Deze veronderstellingen zijn mede 

tot stand gekomen in afstemming met een onafhankelijke taxateur. 

 

Met ingang van 2011 staat, in lijn met gewijzigde verslaggevingsregels, de 

terugkoopverplichting van onder voorwaarden verkochte woningen niet langer in het 

overzicht ‘Niet in de balans opgenomen verplichtingen’ maar op de balans. In 2012 is het 

aantal onder voorwaarden verkochte woningen toegenomen tot 155. In 2013 zal het 

beleid rondom Verkoop onder voorwaarden worden geëvalueerd en zo nodig herzien.  

 

De solvabiliteit over 2012 is 30 %, de solvabiliteit 2011 was 24 %. De huidige 

solvabiliteit is een noodzakelijk vertrekpunt voor de activiteiten ten dienste van de 

doelstelling de komende jaren. 

 

7.4 Huurinkomsten 
 

In 2012 werd per 1 juli een gemiddelde huurverhoging van 2,3% gerealiseerd. In de 

begroting voor 2012 hield WSN al rekening met een verhoging met dit percentage.  Door 

leegstand van nieuwbouw huurwoningen in de vrije sector (die  inmiddels is opgelost) 

was in 2012 een toename van de huurderving te constateren.  

 

7.5 Bedrijfslasten  
 

De ontwikkeling van de bedrijfslasten staat sinds de oprichting van de woningstichting 

scherp in de aandacht: WSN wil een zo efficiënt mogelijke werkorganisatie zijn maar wel 

de zich ten doel gestelde resultaten realiseren. 
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De personeelskosten 2012 zijn beïnvloed door de ontslagvergoeding van de directeur-

bestuurder. De bestuurskosten waren in 2012 hoger door onder andere de kosten van de 

ontslagprocedure. De bedrijfslasten van WSN waren in de afgelopen jaren hoger dan 

gemiddeld in de sector. Bij een vergelijking met andere corporaties moet rekening 

worden gehouden met het tot 2012 geldende ambitieniveau van WSN. Veel kosten zijn 

direct of indirect gerelateerd aan de ontwikkelingsopgave en het realiseren van een 

volledig en kwalitatief hoogwaardig dienstenaanbod. Nu de dorpsvernieuwing van 

Nieuwkoop bijna gereed is zal de focus van WSN weer meer gericht zijn op het laten 

aansluiten van de bestaande voorraad aan de (toekomstige) vraag en het goed 

onderhouden van de voorraad waarmee naar verwachting de bedrijfslasten de komende 

jaren zullen afnemen. 

 

7.6 Verzekerde en bedrijfswaarde 
 

Het woningbezit is voor een waarde van € 135 miljoen (vorig jaar: € 111 miljoen)  

verzekerd tegen het risico van brand- en vliegtuigschade. Jaarlijks wordt de verzekerde 

waarde geïndexeerd. De waarde in bewoonde staat volgens de onroerend zaakbelasting 

(WOZ) is € 179 miljoen, dit is exclusief het project Kaleidoskoop omdat hiervoor nog 

geen aanslag is ontvangen (vorig jaar: € 205 miljoen, inclusief € 13 miljoen voor 

Kaleidoskooop). De bedrijfswaarde van het sociale bezit bedraagt per 31 december 2012 

€ 71 miljoen (2011 € 48 miljoen) en de marktwaarde van het commerciële bezit per 31 

december 2012 € 11 miljoen (2011 € 7 miljoen). De vergelijkende cijfers zijn ten 

behoeve van de vergelijkbaarheid aangepast en zijn derhalve niet meer gelijk aan de 

vorig jaar gepubliceerde jaarrekening. 

 

7.7 Nieuwe leningen  
 

In 2012 zijn twee nieuwe leningen afgesloten. Voor nieuwbouw van WSN een lening met 

een flexibele hoofdsom van maximaal € 4 miljoen en minimaal € 1 miljoen bij de BNG. 

De looptijd van deze lening is tot 2021. Verder is bij de BNG een lening van € 1 miljoen 

ten behoeve van DEVA aangetrokken. De looptijd van deze lening is tot 2016. Deze € 1 

miljoen is zonder borging van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 

aangetrokken. De rest van de leningenportefeuille betreft door het WSW geborgde 

leningen. 

 

Van in vorige verslagjaren afgesloten leningen met uitgestelde storting is in 2012 € 5 

miljoen ontvangen. De looptijd van deze lening bij de NWB bedraagt 50 jaar. Van de in 

juni 2009 afgesloten leningen bij de NWB van in totaal € 8 miljoen met het recht de 

gehele lening of een gedeelte daarvan tot 2 juli 2012 resp. 1 oktober 2012 terug te 

plaatsen tegen een zelfde rentevergoeding als de verschuldigde rente was per 31 

december 2011 € 1 miljoen teruggestort. In 2012 is derhalve het nog niet gestorte deel 

van € 1 miljoen ontvangen.  

 

7.8 Het beleid inzake risico’s (nevenactiviteiten)  
 

Voor WSN waren er in 2012 geen onvoorziene risico’s rond de activiteiten in de 

genoemde BV’s. Ter voorbereiding van de ontwikkeling van koopwoningen aan de 

Achterweg is in het verleden een aparte B.V. opgericht waarin deze ontwikkelingen en de 

daarmee verbonden kansen op winst of verlies (risico) zijn ondergebracht.  

 

De naam van deze BV is Polderlust I. Deze B.V. participeert voor 51% in een VOF die is 

opgericht met Latei Projectontwikkeling uit Amersfoort. Latei projectontwikkeling is een 

zelfstandige dochter van de Alliantie,  een grote woningcorporatie. Latei participeert met 

49% in de winst en risico van de ontwikkelende VOF. De naam van de VOF is Achterweg 

Herontwikkeld gevestigd te Nieuwkoop.  
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De administratie van VOF Achterweg  is vanaf 1 januari 2009 ondergebracht bij Latei. 

Deze constructie die gebruikelijk is bij ontwikkelende combinaties biedt naar de mening 

van het bestuur van WSN voldoende waarborg tegen de risico’s die gemoeid zijn met de 

ontwikkeling van de koopappartementen in het gebied Achterweg gedurende de komende 

periode. Overigens is in het verslag jaar een accountant benoemd door de beide 

vennoten die VOF Achterweg controleert.  

 

Woningstichting Nieuwkoop heeft verder geen verbindingen zoals genoemd in het Besluit 

beheer sociale-huursector (BBSH).  

 

7.9 Beleggingen en deelnemingen 
 

Woningstichting Nieuwkoop heeft geen intern belegde gelden. Er zijn in het verslagjaar 

geen andere deelnemingen dan die in Woonmaatschappij Nieuwkoop B.V..  

 

In 2013 is (met terugwerkende kracht per 27 november 2012) een lening van € 1 

miljoen verstrekt aan DEVA. De looptijd van deze lening is tot 2016. Dit betreft het 

doorlenen van een bij BNG aangetrokken ongeborgde lening met een beperkte 

renteopslag. Voor de lening is als zekerheid de activa van DEVA (met de installatie van € 

1,8 miljoen) als zekerheid gekregen. Het hypotheekrecht is op 27 november 2012 

verstrekt aan WSN. Op grond van deze zekerheid en vertrouwen in de business case van 

DEVA is ondanks de aanloopverliezen van DEVA geen voorziening voor oninbaarheid 

getroffen.  

 

WSN beschikt over een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd en door het 

bestuur vastgesteld Treasurystatuut en Investeringsstatuut. Daarin zijn de procedures en 

gedragsregels inzake beleggingen, deelnemingen en investeringen vastgelegd.  

 

WSN had eind 2012 een iets hogere liquiditeitspositie dan vorig jaar. De tijdelijke positie 

is ontstaan door enerzijds meer verkopen dan begroot en anderzijds de ontvangst van in 

het verleden afgesloten leningen met uitgestelde storting. Door een vertraging ten 

opzichte van  de liquiditeitsprognose bij de projecten Woonzorgzone Nieuwveen en 

Vlietpark zijn deze liquiditeiten nog niet aan te wenden voor de investeringen waarvoor 

deze leningen - op basis van de in het verleden opgestelde liquiditeitsprognose - zijn 

aangetrokken.  

 

De tijdelijk overtollige liquide middelen zijn in 2012 gestald bij de op het moment van 

beschikbaar komen voor WSN meest aantrekkelijke spaarproducten bij de meest solide 

geachte Nederlandse banken voor zover mogelijk binnen het in 2010 vastgestelde 

treasurystatuut. 

 

De in hoofdstuk 6 behandelde interne risicobeheersing geldt ook voor het toezicht op 

deelnemingen. 

 

7.10 ICT 
 

Het primaire systeem van WSN is sinds november 2008 het pakket BIS.nl, van 

leverancier NCCW. Begin 2012 is het systeembeheer overgegaan naar een ‘cloud’ 

omgeving bij leverancier Interforce. Gedurende 2012 is het pakket VABI (voor 

energielabeling) toegevoegd aan de gebruikte systemen. 

 

7.11 Vennootschapsbelasting  
 

De Eerste Kamer heeft op 18 december 2007 het Belastingplan 2008 en daarmee de 

integrale vennootschapsbelastingplicht (VPB) voor woningcorporaties aangenomen.  
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Hiermee is de integrale VPB-plicht voor woningcorporaties met ingang van 1 januari 2008 

een feit en is de voor 2006 en 2007 geldende partiële subjectieve vrijstelling VPB voor 

het sociale (gereguleerde) segment in de woningmarkt vervallen.  

 

In 2009 heeft WSN de VSO 2 getekend waarin afspraken zijn vastgelegd over de 

interpretatie van de belastingplicht met ingang van 2008. Door het succesvol beroep op 

de ANBI-status kunnen woningcorporaties t/m 2011 gebruik maken van de 

herbestedingsreserve waarmee een last van nihil wordt bereikt en waardoor de in het 

verleden genomen VPB-last in de jaarrekening 2011 vrijvalt ten gunste van het resultaat 

2011.  

 

Na de, in samenwerking met de fiscaal adviseur van de Woningstichting op te stellen, 

aangifte over 2011 en 2012 zal de last over die jaren definitief worden vastgesteld. De 

fiscale openingsbalans per 1-1-2008 is vastgesteld gedurende het jaar 2010. De aangifte 

vennootschapsbelasting over 2008 is begin december 2010 ingediend, de aangifte over 

2009 in november 2011 en de aangifte 2010 in september 2012. In 2012 zijn gelet op 

het verdwijnen van de ANBI-status de aangiftes 2008 tot en met 2010 herzien.  

 

7.12 Continuïteit  
 

Impact van de verhuurderheffing en saneringssteun  

 

In de grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening is een 

zogenaamde continuïteitsparagraaf opgenomen. Woningstichting Nieuwkoop 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 

kwantitatieve impact van de voorgenomen verhuurderheffing, en de saneringssteun voor 

2013 en de jaren tot en met 2017 is aangegeven in de volgende tabel (maatregelen zoals 

die in het (laatst bekende) Woonakkoord d.d. 13 februari 2013 zijn vastgelegd). 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 Totaal  

Verhuurderheffing  124 608 743 792 782 3.049 

Saneringssteun  218 173 183 129 67 770 

       

Totaal  342 781 926 921 849 3.819 

 

De impact van de verhuurderheffing en saneringssteun op de sector is groot. WSN heeft 

echter naar aanleiding van het in 2012 ontvangen B-oordeel van het CFV al de nodige 

maatregelen getroffen. De volgende maatregelen over de periode 2013 tot en met 2017 

zijn reeds genomen c.q. zullen worden genomen:  

- Integrale analyse van de onderhanden zijnde en geplande investeringsprojecten 

op nut, noodzaak en de financiële haalbaarheid, waarbij nieuwe keuzes zijn 

gemaakt;  

- Intensiveren van het verkoopprogramma van woningen; 

- Onderhoud uitvoeren met een basiskwaliteit als uitgangspunt; 

- Terugbrengen van de bedrijfslasten (bezuinigen); 

- De verruiming van het huurbeleid 

 

Het daadwerkelijk kunnen realiseren van deze maatregelen is onder voorbehoud van 

verdere wijzigingen in de wet en -regelgeving  en kent enkele implementatierisico’s.  
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Kasstromen en financiering  

 

Bij de in maart 2013 bijgestelde meerjarenbegroting hoort de volgende cashflowprojectie 

met onderscheid tussen de borgbare en niet-borgbare operationele kasstroom. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Huur  7481 7.820 8.421 8.738 8.429 

Overige 

bedrijfsopbrengsten 

26 26 26 26 26 

Rente baten 31 14  8 92 

Totaal ontvangsten 7.538 7.860 8.447 8.772 8.547 

      

Personeelskosten 1.021 886 817 840 865 

Onderhoudslasten 1.533 1.144 1.159 1.218 1.167 

Bedrijfskosten 366 319 327 336 346 

Zakelijke lasten 369 374 391 401 400 

Heffing huurtoeslag 124 608 743 792 782 

Overige bedrijfslasten 327 283 294 240 96 

Rente lasten 2.201 2.203 2.140 1.969 1.898 

Totaal uitgaven 5.941 5.817 5.871 5.796 5.554 

      

Operationele kasstroom 1.597 2.043 2.576 2.976 2.993 

      

Borgbare *1 operationele 

kasstroom 

967 1.274 1.706 2.002 1.912 

Niet-borgbare *1 

operationele kasstroom 

630 769 870 974 1.081 

*1: op basis van lijst borgbare activa van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw  

 

In onderstaande tabel staan van het borgbaar vastgoed de (uitkomsten van de) de 

volgende kengetallen:  

 2013 2014 2015 2016 2017 

ICR 1,74 1,93 2,20 2,52 2,66 

Loan to Value 26,8 26,6 22,7 22,4 22,5 

 

Uit de kasstroomprognoses blijkt dat WSN (als Woonzorgzone Nieuwveen doorgaat) een 

met WSW borging af te dekken financieringsbehoefte heeft maar vanuit de operationele 

kasstroom de eerste 5 jaren aan de 2%-aflossingfictie van het WSW kan voldoen. De 

aflossingsfictie voor het 5-jaars gemiddelde bedraagt 4,8%.  

 

De financieringsbehoefte voortvloeiend uit investeringen kunnen gedeeltelijk worden 

gefinancierd uit de reguliere kasstromen en liquiditeitspositie. In de prognoseperiode 

resteert een additionele financieringsbehoefte van ca. € 6,5 miljoen. De prognose betreft 

uitsluitend voorgenomen investeringen in borgbaar vastgoed. Naast het project 

Woonzorgzone Nieuwveen is er momenteel geen ambitie op het gebied van 

vastgoedontwikkeling en zal de nadruk worden gelegd op het verbeteren van de kwaliteit 

van de bestaande voorraad. 

 

 

Vooralsnog verwacht het bestuur dat het eigen middelen beleid van het WSW en de 

beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen een beperkte 

impact heeft op de financieringen. 

 

 

 

 

 



 

50 

 

Stresstest CFV  

 

WSN heeft geen losse financiële derivaten. Het CFV heeft in haar brief van 12 december 

2012 gevraagd om een opgave van de embedded (in leningen opgenomen) derivaten 

binnen basisrenteleningen en extendible leningen per 31-12-12 en de invloed van 100 en 

200 basispunten rentedaling op te geven. De uitkomst van deze stresstest derivaten per 

31 december 2012 voor WSN was ‘voldoende’.  

 

7.13 Tot slot  
 

Financieel heeft WSN zich de afgelopen jaren op de inmiddels gerealiseerde 

dorpsvernieuwingsopgave voorbereid door relatief veel woningen te verkopen. Daarmee 

leek de financiële draagkracht die noodzakelijk was voor de gewenste investeringen  

gewaarborgd. Na de op grond van te voorzichtige inschattingen uit het verleden 

ontvangen  B-status staat WSN er ondanks de financiële tegenwind goed voor en zien wij 

dat we in 2013 niet onder de groep corporaties met bijzonder toezicht van het Centraal 

Fonds Volkshuisvesting vallen.  

 

WSN heeft een grote bijdrage geleverd aan de dorpsvernieuwing van Nieuwkoop en bij 

de ontwikkeling van vernieuwende woonzorgconcepten. Nu de dorpsvernieuwing van 

Nieuwkoop bijna gereed is zal de focus van WSN weer meer gericht zijn op het laten 

aansluiten van de bestaande voorraad aan de (toekomstige) vraag. De te verwachten 

koerswijziging van WSN en de consequenties volgend uit de verhuurderheffing zal ook 

vertaald gaan worden naar de organisatie. In de huidige economische situatie is het 

beleid aangepast van een ontwikkelende naar een meer beherende corporatie. Vanaf 

2013 zal meer de nadruk worden gelegd op het verbeteren van de kwaliteit in de 

bestaande voorraad.    
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN OVER 
2012 

 

Raad van Commissarissen (RvC) 

De RvC is het intern toezichthoudende orgaan van WSN en bestaat uit vijf leden. Hiervan 

zijn twee leden benoemd vanuit de huurdersorganisatie. De RvC heeft tot taak toezicht te 

houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij WSN en de met haar 

verbonden ondernemingen. De RvC staat de directie met raad terzijde. De taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC zijn omschreven in de statuten van 

WSN en verder uitgewerkt in het Reglement van de RvC.  

De RvC vindt het belangrijk om als toezichthouder van een maatschappelijke organisatie, 

transparant en publiekelijk verantwoording af te leggen over de wijze waarop zij in 2012 

invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden. In dit jaarverslag legt de RvC daartoe verantwoording af.  

Algemeen kwaliteitsprofiel 

De RvC is samengesteld op basis van het volgende profiel: 

- een helikopterview, analytisch vermogen en het onderscheiden van hoofd- en 

bijzaken; 

- het op hoofdlijnen kunnen functioneren als klankbord voor de directeur-

bestuurder; 

- kennis en ervaring met besluitvormingsprocessen; 

- inzicht in strategische afwegingsprocessen; 

- algemene interesse voor de samenleving en de volkshuisvesting; 

- affiniteit met de doelstelling van de corporatie. 

 

Samenstelling, taak en werkwijze: 

De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 leden en was in 2012 als volgt samengesteld:  

Mevr. M. Verburg-van der Vegte  voorzitter vanaf 1-1-2009. 

Geboren: 6 mei 1948    datum eerste benoeming: 1-7-2008. 

Aftredend in 2012 en herbenoemd.  

      Deskundigheidsgebied: Ruimtelijke ordening,  

      Volkshuisvesting en projectontwikkeling. 

 Eigenaar van een bedrijf dat bemiddelt bij de 

verhuur van vakantiewoningen. 

      Nevenfuncties:  

      Voorzitter Stichting Stadsherstel Woerden. 
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Dhr. R. Zijtsel:     vice-voorzitter.  

Geboren: 04-08-1950    lid op voordracht van de huurders,  

        datum eerste benoeming: 22-4-2004   

herbenoemd in 2007 en 2011. 

        Per 24 mei 2012 benoemd als tijdelijk 

bestuurder en op 24 november 2012 

afgetreden als commissaris.  Per 15 april 2013 

als bestuurder afgetreden. 

       Beroep: Adviseur volkshuisvesting 

       Deskundigheidsgebied: Volkshuisvesting 

       Nevenfuncties:  

       Lid geschillencommissie wonen Zuid-Holland 

       Zuid. 

Lid Verenigingsraad Nederlandse Woonbond. 

 

Dhr. drs. E. Boswinkel:    lid op voordracht van de huurders,  

Geboren: 6-7-1952     datum eerste benoeming: 22-04-2004  

  herbenoemd in 2009.  

        Per 1 april 2013  afgetreden. 

       Beroep: Adviseur volkshuisvesting. 

       deskundigheidsgebied: Volkshuisvesting 

       nevenfuncties: - 

 

Dhr. drs. H.G. Bogerd RA    lid.  

Geboren: 1-6-1949     datum eerste benoeming: 15-3-2011. 

        Deskundigheidsgebied: Financiën. 

        Beroep: controller (gepensioneerd). 

        Nevenfuncties: bestuurslid Wereldwinkel Alpen 

a/d Rijn. 

        Commissaris Deva. 

        In verband met het terugtreden van de 

directeur-bestuurder gedurende 6 maanden 

(25-5 – 30-11-2012) mede opgetreden als 

bestuurder. 

        Aftredend en herbenoembaar: 1-7-2015. 

 

Mevr. drs. A.W.M. van der Heide-            lid op voordracht van de huurders. 

Huijsmans      datum eerste benoeming: 23 mei 2012. 

Geboren: 26-10-1971    Beroep: Locatiehoofd woonlocaties Leliepark en 

Belle van Zuylenpad Gemiva-SVG Groep. 

        Deskundigheidsgebied: Zorg en Welzijn. 

        Nevenfuncties: - 

            

In mei 2012 is mevrouw mr. M.L van der Geest-Blansjaar afgetreden. 

Werkwijze 

Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen liet de RvC zich regelmatig 

mondeling en schriftelijk door het bestuur informeren inzake de financiële resultaten, 

afgezet tegen de beoogde doelen, de relevante externe ontwikkelingen en de wensen en 

behoeften van belanghebbenden. Het bestuur licht de agenda uitgebreider op schrift toe.  
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Leden van de RvC namen actief deel aan diverse bijeenkomsten over relevante externe 

ontwikkelingen, die Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties 

(VTW) voor kleine corporaties organiseerden. De Leden van de RvC zijn allen lid van het 

VTW. 

De RvC volgt de AEDES-code inzake (nieuwe) commissarisbenoemingen. Een actuele 

profielschets van de RvC is leidraad bij de benoeming van nieuwe commissarissen.  

Per kwartaal kreeg de RvC een verslag met de stand van zaken rond de financiën en de 

onderhanden en geplande projecten. Op cruciale momenten in de planontwikkeling was 

er een schriftelijke vastgelegde agendering.  

De RvC behandelde de concept-jaarstukken, het accountantsverslag en de management- 

letter in het bijzijn van de accountant, KPMG accountants uit Amstelveen.  

In één van de bijeenkomsten besprak de Raad van Commissarissen, met beperkte 

aanwezigheid van het bestuur, zijn eigen functioneren en dat van de individuele leden, 

én het functioneren van het bestuur.   

Inhoudelijk toezicht 

De Raad van Commissarissen kijkt terug op een intensief jaar waarin na een 

dienstverband van 17 jaar afscheid genomen is van de heer drs. A.J.M. Rietmeijer als 

directeur-bestuurder. 

Mede gezien vanuit de verkennende gespreken omtrent een intensievere samenwerking 

met een collega corporatie  is besloten dat de heren R. Zijtsel en drs. H.G. Bogerd RA 

(beide leden raad van commissarissen) 'bij belet' het bestuur tijdelijk op zich zouden 

nemen (per 24-5-2012). Vanaf eind november 2012 is bestuurder, de heer drs. H.G. 

Bogerd RA. teruggetreden als bestuurder en bestaat het bestuur uit één persoon (de 

heer R. Zijtsel) die op dat moment zijn commissariaat bij WSN heeft beëindigd. 

In september 2012 heeft de Raad van Commissarissen in samenspraak met het bestuur 

en de werkorganisatie een interim directeur aangetrokken voor de dagelijkse aansturing 

van de organisatie, de begeleiding van het herstelplan en het meerwaardeonderzoek. 

Vanaf het voorjaar van 2012 zijn er intensievere contacten ontstaan met een collega 

corporatie. Het één en ander heeft geleidt tot het aangaan van een 

meerwaardeonderzoek. De uitgangspunten van het meerwaardeonderzoek zijn 

vastgelegd in een intentieovereenkomst die door zowel het bestuur als de beide raden 

zijn onderschreven.  

Daarnaast is in 2012 is een herstelplan opgesteld, waarin belangrijke maatregelen zijn 

opgenomen om WSN toekomstbestendig te maken. De RvC is nauw betrokken bij de 

inhoud en het implementatietraject. De voortgang hiervan wordt door de RvC 

gemonitord. 

De RvC heeft 6 keer met het bestuur vergaderd. Besluiten werden genomen of 

goedgekeurd over: 

 het jaarverslag en de jaarrekening 2011 van WSN; 

 de jaarrekening 2011 van Woonmaatschappij Nieuwkoop BV; 

 de jaarrekeningen 2011 van Polderlust I, WSN Vastgoed beheer BV en DEVA BV; 

 de jaarrekening 2011 van VOF Achterweg; 

 faseverslag aanbesteding en start bouw Vlietpark; 
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 huurverhoging per 1 juli 2012; 

 het treasury jaarplan 2012; 

 benoeming ‘bij belet’ van de heren Zijtsel en Bogerd tot bestuur; 

 het herstelplan oktober 2012; 

 de begroting 2013; de Financiële Meerjarenprognose 2013-2017; 

 start verkenning oriënterende gesprekken voor een eventuele fusie. 
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WERKGEVERSROL EN VERSLAG REMUNERATIE 
COMMISSIE 

De RvC is verantwoordelijk voor een goed bestuur, onder meer door benoeming, ontslag 

en jaarlijkse evaluatie van het bestuur. De remuneratiecommissie wordt gevormd door 

de voorzitter, en de vice-voorzitter.  

Verantwoording van het beleid rondom de honorering van 

commissarissen 

Per 24 mei 2012 is de heer drs. A.J.M. Rietmeijer geschorst door de RvC. Vervolgens is 

per 15 augustus 2012 het arbeidscontract met heer Rietmeijer door de kantonrechter 

ontbonden onder toekenning van een vergoeding 

De heren R. Zijtsel en drs. H.G. Bogerd RA (beide leden raad van commissarissen) 

hebben 'bij belet' het bestuur op zich genomen (per 24-5-2012). Hiervoor is een kleine 

vergoeding beschikbaar gesteld uitgaande van een ‘vrijwilligersbestuur’. Vanaf eind 

november 2012 is bestuurder, de heer drs. H.G. Bogerd RA. teruggetreden als 

bestuurder en bestaat het bestuur uit één persoon (de heer R. Zijtsel) die op dat moment 

zijn commissariaat bij WSN heeft beëindigd.   

 

Per 1 september 2012 is mevrouw ir.J.L. Barnard door de RvC en het interim bestuur 

benoemd als interim-directeur. Inmiddels is per 15 april 2013 mevrouw ir. J.L. Barnard 

als interim directeur-bestuurder benoemd.  

Honorering bestuur 

De kosten voor de beloning van het bestuur, zoals gedefinieerd in de WOPT, van WSN 

zijn in 2012 opgebouwd uit de volgende elementen (in hoofdstuk 22 van de jaarrekening 

wordt het een en ander nader toegelicht): 

Periodiek betaalde beloning  (belastbaar loon)   €  78.148,- 

Totaal pensioenafdracht      €  22.359,- 

Ontslagvergoeding       € 285.145,- 

Vergoeding tijdelijk bestuur bij “belet”    €  13.000,- 

 

Honorering van commissarissen 

De honorering van de Raad van Commissarissen is gekoppeld aan de zwaarte van de 

functie van het lidmaatschap van de RvC en houdt rekening met maatschappelijke 

waarden en normen. Dit komt op jaarbasis neer op € 8.000,- voor de voorzitter, € 

7.000,- voor de vice-voorzitter en € 6.000,- voor de overige commissarissen. De 

bezoldiging van de Raad van Commissarissen bedroeg over 2012 in totaal € 33.000,-. En 

wordt toegelicht op pagina 107 van de jaarrekening. 

 

 

 



 

56 

 

Governancecode 
 

Woningstichting Nieuwkoop onderschrijft de beginselen van de Aedescode, de 

Governancecode en de sector brede beloningscode bestuurders woningcorporaties.  

Het bestuur en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en 

de toepassing van de Governance van WSN en de naleving van de Governancecode. In 

afwijking hierop was vanwege de gering omvang en de grote betrokkenheid van het 

totale personeelsbestand bij WSN geen OR aanwezig. Inmiddels is deze in 2012 wel 

opgericht en geïnstalleerd.  

Ten overvloede: De woningcorporatie heeft geen persoonlijke leningen, garanties en 

dergelijke verstrekt aan de directeur-bestuurder. 

Er zijn geen transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de directeur–bestuurder 

speelden die van materiële betekenis zijn voor WSN of de directeur-bestuurder (Art. 

II.3.2 van de Governancecode).  

 

Namens de Raad van Commissarissen 

M. Verburg-van der Vegte 

Voorzitter  
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Gebruikte afkortingen in jaarverslag   

 AFM              Autoriteit Financiële Markten 

 ANBI             Algemeen nut beoogde instelling 

BBSH Besluit Beheer Sociale Huursector 

BWS Besluit Woninggebonden Subsidies 

CFV Centraal Fonds Volkshuisvesting 

COR Corporatieoverleg Rijnstreek 

DAEB 

dVi 

Dienst van Algemeen Economisch Belang 

De Verantwoordings informatie (Corpodata) 

DO 

ICT               E                               

Definitief O Definitief Ontwerp 

Informatie- en Communicatietechnologie 

FMP Financiële Meerjaren Prognose 

FTE Fulltime Equivalent 

HAT-    

woningen 

Huisvestiging van Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens 

HBV Huurders Belangen Vereniging 

ISDR Intergemeentelijke Sociale Dienst Rijnstreek. De gemeente Nieuwkoop 

heeft haar sociale dienst ondergebracht in een intergemeentelijk Sociale 

Dienst. 

KWH-label Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector 

MVE Maatschappelijk Verantwoord Eigendom 

ORT Onrendabele top  

PG  Psychogeriatrie 

PvE 

RvC 

Programma van Eisen 

Raad van Commissarissen  

RJ Raad voor de Jaarverslaggeving 

SEV Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 

SWR Stichting Woonmarkt Rijnstreek 

TWN 

VEX-norm 

Trefpunt Welzijn Nieuwkoop 

Marktconforme vaste norm voor onderhoud en exploitatie  

VHE Verhuureenheid 

VO 

 

 

VPB 

Voorlopig Ontwerp: een fase in het ontwerpproces van 

woningen/woongebouwen. Vervolgens wordt na goedkeuring het VO 

uitgewerkt in een DO (definitief ontwerp) 

Vennootschapsbelasting  

VSO Vaststellingsovereenkomst. Aedes en de Belastingdienst hebben een 

convenant voorbereid tussen de sector en de fiscus. 

VTW Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties 

VVE Vereniging van Eigenaren 

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

WSN Woningstichting Nieuwkoop 

WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

WVG 

 

Wet Voorzieningen Gehandicapten 
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JAARREKENING 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















































































