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2014 stond in het teken van de parlementaire enquête en de nieuwe woningwet. Al 
meer dan 10 jaar wordt door bijna evenzoveel ministers gewerkt aan deze nieuwe 
wet. Hierbij werden de corporaties heen en weer geslingerd van het ene uiterste 
naar het andere. Onder minister Ella Vogelaar moesten de corporaties bijvoorbeeld 
zo veel en zo breed mogelijk in de wijken investeren. Corporaties ontvingen zelfs 
een negatief oordeel van het ministerie wanneer er onvoldoende verliezen werden 
geleden. Op het ogenblik waait de wind echter uit een heel andere hoek. De nieuwe 
woningwet die per 1 juli 2015 van kracht wordt, stelt dat corporaties zich strikt aan 
hun kerntaak moeten houden. Tegelijkertijd worden de huurders door de verhuur-
derheffing als financier van de crisis gebruikt. Bezien vanuit een aantal incidenten bij 
enkele woningcorporaties in de afgelopen jaren is deze politieke (over)reactie best 
te begrijpen, maar wordt hierbij niet het spreekwoordelijk kind met het badwater 
weggegooid? De extra heffingen zorgen voor snel stijgende huren en een daarmee 
gepaard gaande hogere aanspraak op individuele huursubsidies. Tegelijkertijd kun-
nen corporaties minder investeren in de nieuwbouw waardoor de crisis in de bouw 
verergerde en de hoeveelheid beschikbare huurwoningen afneemt. Daarbovenop 
zal de corporatiesector als gevolg van bezuinigingen krimpen van 28.000 medewer-
kers naar 20.000. De corporatiesector beleeft roerige tijden en daarom is het zaak 
om als Woningstichting Den Helder koers te houden zonder de veranderingen uit 
het oog te verliezen.

AA - oordeel
Uit een representatief onderzoek van onze brancheorganisatie Aedes blijkt klip en klaar dat 
Woningstichting de enige grote corporatie in Nederland is met én tevreden klanten én lage 
organisatiekosten. Dit leverde Woningstichting vorig jaar een AA-oordeel op. Vanzelfspre-
kend zijn alle medewerkers super trots op dit resultaat. Het geeft ons veel vertrouwen voor 
de toekomst.

Goed onderhoud
In het onderzoek van Aedes gaven onze klanten ons gemiddeld een 7,7 voor onze dienst-
verlening. Terecht, want wij besteden erg veel aandacht aan het onderhoud van onze wo-
ningen. Zo zijn afgelopen jaar twee flats aan de Marsdiepstraat fors gerenoveerd aan zowel 
de binnen- en buitenkant. De blokken zijn daarbij zelfs geknipt door er twee portieken 
tussenuit te halen. Het complex Heiligharn wordt het volgende grote project: de balkons 
worden vergroot, de onderdoorgang verhoogd, er komen twee extra woningen en een 
compleet vernieuwde buitenschil. Na het Heiligharn is het de beurt aan de Baljuwstraat 
voor een metamorfose.

Betaalbaarheid 
Aan onderhoud, modernisering en verfraaiing van onze woningen geven wij jaarlijks vele 
miljoenen uit. Dit lukt ons ondermeer door onze rentelasten en bedrijfslasten zo laag mo-
gelijk te houden. Zo kunnen we onze woningen opknappen en toch betaalbaar houden. 
Dat is van groot belang, want in 2015 wordt betaalbaarheid van huurwoningen een belang-
rijk politiek item. Bij Woningstichting hebben we hier al jaren oog voor. Onze gemiddelde 
huurprijs bedraagt slechts 62% van de huurprijs die we maximaal mogen berekenen. Een 
gemiddelde sociale huurwoning in Nederland vraagt 68% van deze maximale huurprijs. 
Zo’n goed onderhouden woning in Den Helder is dus bijna 6% goedkoper dan een verge-
lijkbare sociale huurwoning elders en zelfs 38% goedkoper dan een commerciële huurwo-
ning. De afgelopen jaren dwong de Haagse politiek de corporaties door de invoering van 
de verhuurderheffing om de huren flink te verhogen. Corporaties, ook Woningstichting, 
kunnen niet anders dan een deel van deze heffingen door te rekenen in de huur. Hoewel 
Woningstichting slechts zo’n 50% van de heffingen in de huren doorberekent en de andere 
helft bespaart op investeringen in nieuwbouw, kost deze verkapte belastingmaatregel Wo-
ningstichting en dus onze huurders gemiddeld toch nog 640 euro per woning per jaar. Het 
is dan ook ronduit stuitend dat dezelfde Haagse politiek zegt zich zorgen te maken over de 
betaalbaarheid van de huurwoningen en de stijging van het gebruik van de huurtoeslag.  

Zonnepanelen
Verlaging van de energiekosten is een manier om het wonen betaalbaar te houden. Vorig 
jaar startte Woningstichting een samenwerking met Zon Den Helder. Onze huurders kun-
nen zonnepanelen van Zon Den Helder huren. De winst is een lagere CO²-uitstoot én lagere 
woonlasten voor de huurder. Inmiddels zijn meer dan 200 woningen van zonnepanelen 
voorzien. 

Daarnaast isoleerden we veel woningen. In 2014 maakten onze woningen door al deze 
duurzaamheidsmaatregelen in totaal meer dan 1500 energielabelstappen. Onze woningen 
behoren, ondanks een gemiddelde leeftijd van meer dan 43 jaar, tot de energiezuinigste 
huurwoningen van Nederland. 

Nieuwbouw
Bij de planontwikkeling van nieuwbouw houden we vanzelfsprekend optimaal rekening 
met energiebesparing. Maar minstens even belangrijk is, dat de nieuwe gebouwen die wij 
aan de stad toevoegen de stad mooier en leefbaarder maken. Het gebouw De Keizersbrug 
en het woongebouw aan de kop van de Beatrixstraat zijn echte pareltjes geworden. Deze 
gebouwen geven weer op welke wijze de binnenstad de komende jaren ingrijpend zal 
gaan veranderen. Mooie herkenbare architectuur gecombineerd met duurzame materialen 
zoals baksteen en hout. In 2015 zal de oplevering van de nieuwe Bibliotheek in School7 

foto voorkant: Robbert Waltmann geeft uitleg over vernieuwing flats Marsdiepstraat
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en van het pand Zoetelief (voorheen het Vögele-pand) de binnenstad enorm verrijken. Na 
jarenlange leegstand en verpaupering krijgen deze locaties weer een goede invulling. Ge-
combineerd met de door de gemeente gerealiseerde nieuwe schouwburg op Willemsoord 
zal Den Helder dit jaar een grote stap zetten in de revitalisering van de binnenstad. Het 
blijft echter niet bij deze panden. In 2015 starten wij ook met de herontwikkeling van de 
oude melkfabriek, de Zusterflat, halter Sluisdijk en de VBM-locatie. Op de laatste drie ge-
noemde locaties realiseren we resp. De Zusters, De Hofdame en het Prins Hendrik Kwartier. 
Op het Molenplein start in 2015 de bouw van een prachtig vervolg op de eerste fase. Top-
architecten Geurst & Schulze en Fretton zullen met een prachtig ontwerp Den Helder aan 
het Marsdiep tonen. Het bouwproject van de 21 woningen in de Tuinstraat mag hier ook 
worden genoemd. Deze mooie, ruime, woningen vervangen de 40 sleetse arbeiderswonin-
gen die hier voorheen stonden. Het Helderse architectenbureau Kapitein Jacobs Kapitein 
Architecten heeft een goed passend ontwerp gemaakt, dat thuishoort in deze buurt inclu-
sief de bijbehorende ‘hossies’. De herontwikkeling van het Trefpunt in Julianadorp tot een 
multifunctioneel dorpshuis mag eveneens niet onvermeld blijven. Na de oplevering zal dit 
dorpshuis huisvesting bieden aan meer dan tien organisaties en heeft Julianadorp eindelijk 
een maatschappelijk en cultureel hart.

Jongeren
De meeste van de recent in het stadshart gebouwde woningen worden betrokken door 
twintigers en dertigers. Dat is een gunstig signaal. Graag binden we jongeren aan onze 
stad. Bij voorkeur al in een zo vroeg mogelijk stadium. Zo bieden we speciale jongerencon-
tracten aan en is het voormalige verzorgingstehuis Prinses Margriet geschikt gemaakt voor 
bewoning door studenten en ROC-leerlingen. De belangstelling voor Prinses Margriet was 
groter dan verwacht en daarom breiden wij in 2015 het aantal beschikbare kamers uit. Ook 
ons beleid om werkende jongeren tot 30 jaar een betere positie op de huurmarkt te geven 
lijkt aan te slaan.

Anticiperen op krimp
Naast de goede dingen van Den Helder, zoals fijne woonbuurten, de zon, de zee, de natuur, 
de haven, het goede voorzieningenniveau en de vele evenementen, kent onze stad twee 
aandachtsgebieden. Dit zijn de revitalisering van de binnenstad en de opvang van de krimp 
in Nieuw Den Helder.  Vooruitlopend op de krimp, een daling van het aantal huishoudens 
in Den Helder, sloopt Woningstichting incourante appartementsgebouwen in Nieuw Den 
Helder. In 2015 betreft dit de 72 flatwoningen aan Mark- en de Zoomstraat. Als we nieuwe 
woningen in Nieuw Den Helder terugbouwen, zal dit slechts in beperkte mate zijn. De lo-
caties die voorlopig niet worden bebouwd, worden ingericht met groensingels, zodat daar 
prachtige parkachtige ruimten ontstaan waar de wijkbewoners kunnen recreëren. 
In de binnenstad van Den Helder kopen we verpauperde leegstaande winkelpanden op 

om deze te renoveren of opnieuw te bouwen. Uitgangspunt daarbij is wonen boven win-
kels. Dit verlevendigt het straatbeeld en voldoet aan een sterker wordende woonwens om 
vlakbij de voorzieningen te wonen. Verder versterken wij het stadshart met voorzieningen 
zoals een bibliotheek en een gezondheidscentrum. Wij maken ons echter ernstig zorgen 
over de toekomstige grenzen die de wet stelt  aan onze investeringsplannen in met name 
het stadshart. De regelgeving maakt het voor de klassieke woningcorporatie vrijwel onmo-
gelijk om breed te investeren, terwijl dit juist in Den Helder van groot belang is.

Verzoek tot overheveling
Om het huidige investeringsbeleid te kunnen continueren, moet Woningstichting juridisch 
worden gesplitst in de klassieke woningcorporatie en een woonvennootschap. Onze aan-
vraag, ondersteund door onze huurders en door de gemeente, ligt bij de Inspectie Leefom-
geving en Transport (ILT) die het volkshuisvestelijke toezicht op de corporaties uitoefent 
en ook toezicht houdt op rechtmatigheid en integriteit. Bij het oordeel van de ILT speelt 
het advies van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), de financiële toezichthouder, een 
zwaarwegende rol. Daarnaast is het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) gevraagd 
om in onderpand gegeven vastgoed vrij te geven. 
Gezien het belang voor Den Helder hopen we op een positieve benadering van ons verzoek 
tot splitsing. De Woonvennootschap kan op eigen kracht de rol vervullen die gemeente en 
Woningstichting bij het revitaliseren van het stadscentrum en Nieuw Den Helder gezamen-
lijk wenselijk vinden.

Bezoek Koningspaar
We sluiten dit voorwoord af met het hoogtepunt van 2014: het werkbezoek van Koning 
Willem-Alexander en Koningin Maxima aan onze stad. Het Koningspaar besteedde ruim 
aandacht aan de stadsvernieuwingsprojecten in onze binnenstad. Speciale aandacht had 
het Koningspaar voor de bouw van de bibliotheek in School7. Deze positieve aandacht 
heeft ons in hoge mate goed gedaan, zeker omdat iedere verbetering in onze binnenstad 
vaak zwaar wordt bekritiseerd in de ‘social media’. Den Helder moet zichzelf proberen los te 
maken van deze Echternachse processies en na een afgerond 
besluitvormingstraject loyaal de uitvoering daarvan steunen. 
Het gezamenlijk tonen van trots en vertrouwen in onze stad is 
een belangrijke stap naar herstel. Woningstichting zal samen 
met haar medewerkers ook komend jaar weer alles in het 
werk stellen om Den Helder in het zonnetje te zetten.

Namens de directie
Robbert Waltmann
Algemeen Directeur



Naam van de instelling:
Oprichtingsdatum:

Gemeente waar de instelling haar woonplaats heeft:
Adres:

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

Datum en nummer inschrijving bij Kamer van Koophandel: 

In de stichting zijn destijds opgegaan:

Conform de beschikking voorschriften beredeneerd verslag van de werkzaamheden, als-
mede inrichting administratie toegelaten instelling 1977 biedt het bestuur van Wonings-
tichting Den Helder hierbij de verslaglegging aan over het jaar 2014.

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

Nr. 37030636 d.d. 28 maart 1961

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

Woningstichting Den Helder heeft een aantal dochterondernemingen en deelnemin-
gen. In hoofdstuk 2 van dit verslag, de Holding Woningstichting Den Helder, is een over-
zicht daarvan opgenomen.

Algemene gegevens
§ 1
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§ 2
De nevenactiviteiten van Woningstichting zijn altijd verricht vanuit daarvoor afzonderlijk opgerichte rechtspersonen. Een schematisch overzicht van de structuur is hieronder vermeld. 
De plaats waar onze nevenactiviteiten binnen onze holding zijn ondergebracht, sluit aan op de nieuwste ontwikkeling. De directie van Woningstichting vormt ook de directie van de 
verbindingen, terwijl de Raad van Commissarissen ook het toezicht uitoefent op deze verbindingen.

Toelichting op de onderdelen van deze structuur

1  Woningstichting Den Helder voert de taken uit die bij haar berusten conform de taak-
velden behorend bij haar status als Toegelaten Instelling Volkshuisvesting. De directie van 
Woningstichting werd gevormd door R.P Waltmann (algemeen directeur) en P.F. Kramer 
(financieel directeur). De bedrijfsleiders zijn R. van der Linden Vooren, 

 A. op ’t Ende, H. Everhardus en D. Kok.
2  Helder Vastgoed  B.V. is de houdstermaatschappij van de dochtermaatschappijen, voert 

daarover de directie en functioneert als financier voor de dochtermaatschappijen. 
  De aandelen van deze b.v. zijn in eigendom van de Woningsticting Den Helder, die ook de 

directie voert. Deze b.v. is opgericht d.d. 30 december 2002.

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

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

4   Helder Vastgoed Onderhoud Den Helder B.V. verzorgt onderhoudswerkzaamheden 
aan woningen en gebouwen van derden (inclusief kopers van huurwoningen), o.a. door 
middel van onderhoudsabonnementen. Deze b.v. is opgericht d.d. 30 december 2002.  
Adjunct-directeur van deze b.v. is M. de Winter.

5   Helder Vastgoed Alkmaar B.V. verzorgt onderhoudswerkzaamheden aan woningen
 en gebouwen van derden, in eerste instantie het vastgoed van Woonwaard Kennemer 
  land in Alkmaar en omgeving. Deze b.v. is opgericht d.d. 1 oktober 2013. 
 Adjunct-directeur van deze b.v. is M. de Winter.
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De activiteiten van Helder Vastgoed Projectontwikkeling B.V. en Helder Vastgoedbeheer 
B.V. zijn op 1 oktober 2012 overgenomen door Woningstichting Den Helder. Tegelijkertijd 
zijn de meeste activa en passiva van deze beide b.v.’s overgenomen door Woningstichting. 

Op 1 oktober 2013 is Helder Vastgoed Alkmaar B.V. opgericht die vanaf 1 januari 2014 het 
dagelijks onderhoud uitvoert voor corporatie Woonwaard Kennemerland. De overige b.v.‘s 
zijn in het verslagjaar verder gegaan met het uitbouwen van activiteiten. Alle b.v.’s hadden 
een positief operationeel resultaat. Helder Vastgoed B.V. had een geconsolideerde winst, 
na aftrek van rentelasten en belastingen, van 705.000 euro. Deze winst wordt enkel uitge-
keerd aan Woningstichting Den Helder en komt dus geheel ten goede aan de volkshuis-
vesting. In hoofdstukken 5 en 7 van dit jaarverslag wordt een nadere toelichting op de 
resultaten gegeven. Verder verwijzen we naar de jaarverslagen van de verschillende b.v.’s.

§ 2
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6   Helder Vastgoed Schilderwerken B.V. verzorgt schilderwerken, glaswerken en geve-
londerhoud aan woningen en gebouwen die eigendom zijn van particulieren (kopers 
huurwoningen), instellingen en verenigingen van eigenaars.  
Deze b.v is opgericht d.d. 30 december 2002. Adjunct-directeur van deze b.v. is P. Wiering.

7  Helder Vastgoed Bouwadvies B.V. geeft adviezen en verricht voorbereidingswerkzaam-
heden in opdracht van particuliere eigenaren (kopers huurwoningen),  collega woningcor-
poraties, instellingen en verenigingen van eigenaars. Deze b.v. is opgericht d.d. 30 decem-
ber 2002. vvAdjunct-directeur van deze b.v. is A. op ’t Ende.

8  Helder Vastgoed Projectontwikkeling B.V.  is opgericht d.d. 10 oktober 1995 en voerde 
projectontwikkelingsactiviteiten uit o.a. binnen herstructureringsgebieden. Vanaf 1 okto-
ber 2012 zijn deze activiteiten overgenomen door Woningstichting Den Helder B.V. Ad-
junct-directeur van deze b.v. is  R. van der Linden Vooren.

9  Aannemingsbedrijf J.J. Dozy  B.V. is op 1 oktober 2012 gesplitst. Aannemingsbedrijf J.J. 
Dozy B.V. wordt vanaf dat moment Dozy Holding B.V. genoemd. Deze holding is voor 100% 
aandeelhouder van respectievelijk Dozy Ontwikkeling B.V. dat projectontwikkeling uitvoert 
en Aannemingsbedrijf Dozy B.V., dat algemene burgerlijke en utiliteitsbouw doet. Direc-
teur van deze b.v. is G. Seegers. Na de splitsing van Dozy vormt de Raad van 

  Commissarissen van Woningstichting Den Helder ook de Raad van Commissarissen van 
Helder Vastgoed B.V. en daarmee indirect ook die van de verschillende Dozy B.V.’s.

10  Helder Vastgoedbeheer B.V. betreft een onroerend goed b.v. waarin een aantal panden in 
de binnenstad dat was aangekocht in het kader van de herstructurering van de binnenstad 
van Den Helder was opgenomen. Deze activiteiten zijn per 1 oktober 2012 overgenomen 
door Woningstichting Den Helder. De aankoop van deze b.v. dateert van 31 december 
2001. Adjunct-directeur van deze b.v. is H. van der Veen.

In verband met de Europese Richtlijnen moet er een scherper onderscheid gemaakt 
worden tussen DAEB en Niet-DAEB actviteiten. DAEB staat voor Diensten van Algemeen 
Economisch Belang. Woningstichting heeft tot oktober 2012 alle projectontwikkelings-
activiteiten uit laten voeren door Helder Vastgoed Projectontwikkeling B.V. (voorheen 
Westerwaard Wonen B.V.). Niet-DAEB onroerend goed was grotendeels ondergebracht bij 
Helder Vastgoed Beheer B.V. (voorheen Delatron Holding B.V.). Naar aanleiding van onder 
meer de fiscale regelgeving zijn vanaf 1 oktober 2012 de ontwikkelingsactiviteiten en het 
Niet-DAEB onroerend goed weer ondergebracht bij Woningstichting, waar wel een admi-
nistratieve scheiding tussen DAEB en Niet-DAEB wordt aangehouden. Deze overheveling 
is indertijd met name gebeurd omdat de financiering  van Niet-DAEB activiteiten gemak-
kelijker is wanneer deze via Woningstichting loopt. Gezien de nieuwste versie van de Her-
zieningswet Woningwet zullen echter de toekomstige projectontwikkelingsactiviteiten 
en het Niet-DAEB onroerend goed weer in de loop van 2015 waarschijnlijk ondergebracht 
moeten gaan worden in Helder Vastgoed B.V. . Artist impression Anton Pieckplein
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3.1  Personalia
Het bestuur van Woningstichting Den Helder bestond op 31 december 2014 uit drs. R.P. 
Waltmann, directeurbestuurder, 45 jaar, werkzaam bij de Woningstichting sinds 1 januari 
2011 als directeur en sinds 1 september 2011 directeurbestuurder. De heer Waltmann 
vervult geen nevenfuncties. Hij is voor onbepaalde tijd benoemd. 

De Raad van Commissarissen van Woningstichting Den Helder was per 
31 december 2014 als volgt samengesteld: 
•	 	Mevrouw drs. A. van Langen-Visbeek, voorzitter, 46 jaar, in functie sinds 2011, her-

benoemd eind 2014, uiterlijk aftredend in 2018. Lid op voordracht van de Stichting 
Huurdersbelang. Relevante (neven-) functies zijn: directeur regionale Stichting Wo-
nenPlus Noord-Holland Midden, lid RvT Odion (tot 1 april) alsmede lid van de VVD-
fractie in de gemeenteraad van Medemblik. Met haar bestuurlijke achtergrond is haar 
voornaamste deskundigheidsgebied politieke processen, wonen, welzijn en zorg.

•	 	Mevrouw M.D. van Luijk, vicevoorzitter, 50 jaar, in functie vanaf 2009, herbenoemd 
eind 2012, uiterlijk aftredend in 2016. Zij is lid op voordracht van de ondernemings-
raad. Relevante (neven-) functie is die van directeur van DHTC (Den Helder Training 
Centre B.V.). Zij onderscheidt zich door kennis van bedrijfsvoering en opleidingen. 
Gezien de vele actuele ontwikkelingen die Woningstichting Den Helder op deze ter-
reinen meemaakt, dienen deze twee gebieden stevig in de Raad verankerd te wor-
den. Met ingang van 1 januari 2012 is mevrouw van Luijk vicevoorzitter van de RvC;

•	 	De heer drs. N.L.T.J. Hufner MBA RBA, lid, 55 jaar, in functie sinds 2011, herkiesbaar in 
2015, uiterlijk aftredend in 2018. Hij is benoemd als onafhankelijk commissaris. De 
heer Hufner is Senior Consultant & Treasurer bij Thésor Groep B.V. Met zijn financiële 
achtergrond is zijn voornaamste deskundigheidsgebied financiën. 

•	 	De heer P.A.G. Conijn, lid, 57 jaar, in functie sinds 2012, lid op voordracht van de 
Stichting Huurdersbelang. Herkiesbaar in 2016, uiterlijk aftredend in 2019. Relevante 
(neven-) functies: DGA van DevCon BV, DGA van Conijn Beheer B.V, eigenaar van een-
manszaken Proout en Trust Mediation. Met zijn bedrijfseconomische en technische 
achtergrond zijn de voornaamste deskundigheidsgebieden projectontwikkeling en 
bedrijfsvoering. 

•	 	De heer F.T.S. Van der Laan,  lid, 62 jaar, in functie sinds 2014, herkiesbaar in 2018, 
uiterlijk aftredend in 2021. Lid op voordracht van de ondernemingsraad. De heer Van 
der Laan was wethouder in Anna Paulowna en daarvoor onder meer Commandant 
Maritieme Middelen Den Helder. Met zijn achtergrond als wethouder is zijn voor-
naamste deskundigheidsgebied ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.  

•	 De heer M.H. Vermeulen, lid, 65 jaar, in functie sinds 2014. Hij is benoemd als onaf 
  hankelijk commissaris. Herkiesbaar in 2018, uiterlijk aftredend in 2021. Relevante 

functie is gebiedsmanager bij de gemeente Haarlemmermeer. Daarvoor was de heer 

Vermeulen directeur van verschillende diensten in de gemeente Den Helder. Met zijn 
bedrijfseconomische en technische achtergrond zijn de voornaamste 

 deskundigheidsgebieden projectontwikkeling en bedrijfsvoering.

3.2  Werkwijze
De Raad van Commissarissen (de Raad) heeft gedurende het verslagjaar negen maal 
overleg gevoerd met de directie en is twee maal zonder de directie bijeengekomen. Elke 
vergadering wordt bovendien voorafgegaan door een kort overleg zonder directie. Twee 
maal was de externe accountant aanwezig bij de vergadering van Raad met directie. 
Dat betrof de vergadering waarin de jaarrekening werd vastgesteld, hierbij was Deloitte 
aanwezig. De vergadering waarbij de managementletter alsmede de algemene ontwik-
kelingen binnen de corporatiewereld werden besproken gebeurde in aanwezigheid van 
de nieuwe accountant BDO. Om de governance, de juridische structuur na de splitsing, 
aansprakelijkheden   alsmede nieuwe statuten van verbindingen te bespreken was twee 
maal de notaris uitgenodigd. Bij de bespreking van de risico’s van de splitsing waren ver-
tegenwoordigers van Deloitte Real Estate betrokken. Mede omdat de Raad de medewer-
kers van Woningstichting en haar verbindingen wil kennen, werden de adjunct-directeur 
Helder Vastgoed Schilderwerken, de adjunct-directeur Helder Vastgoed Onderhoud BV 
en de directeur Dozy Holding BV uitgenodigd voor een vergadering. Zij bespraken met 
name de marktpositie en de werkvoorraad van hun BV. De risicoanalyse alsmede de ri-
sico’s van een splitsing en verschillende alternatieve scenario’s werden behandeld samen 
met projectcontroller. Ook de secretaris van bestuur was aanwezig bij de bespreking van 
de alternatieve scenario’s van een splitsing. In het verslagjaar heeft de voltallige Raad 
één maal gesproken met de ondernemingsraad en eenmaal met het bestuur van de 
Stichting Huurdersbelang. Daarnaast is een delegatie van de Raad aanwezig geweest bij 
een bijeenkomst van de wijkcommissies met directie. De voorzitter was aanwezig bij een 
bespreking van de splitsing door de directie met medewerkers van Woningstichting. De 
volledige raad heeft samen met de directie, management team en vertegenwoordigers 
van gemeente Den Helder en Stichting Huuurdersbelang een inspiratiesessie voor de 
nieuwe strategische beleidsvisie, onder leiding van trendwatcher Adjiedj Bakas, bijge-
woond. 

Alle tijdens het overleg met de directie door de Raad genomen besluiten worden vast-
gelegd in een besluitenregister. Binnen de Raad zijn overigens geen commissies die de 
besluitvorming voorbereiden; alle vergaderingen zijn plenair. Na advies van de accoun-
tant en onderling beraad is besloten om geen auditcommissie in te stellen, die zich spe-
cifiek zou gaan richten op financieel-economische onderwerpen. Reden is dat binnen de 
plenaire vergadering op basis van expertise van enkele van de leden deze onderwerpen 
voldoende diepgaand besproken kunnen worden. Om dezelfde reden fungeert de 
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gehele raad als remuneratiecommissie.In haar toezichthoudende functie werd de Raad 
bijgestaan door heldere, van de directie afkomstige managementrapportages. Daar-
naast werden onderwerpen besproken aan de hand van beleidsnotities. 

De Raad heeft gedurende het verslagjaar beoogd een kritisch klankbord te zijn voor het 
bestuur. Zij heeft daarbij gebruik gemaakt van de eigen contacten van de leden van 
de Raad met de gemeenschap in de Kop van Noord Holland. De Raad beijvert zich er 
voor om de maatschappelijke functie van Woningstichting Den Helder duidelijk naar die 
gemeenschap kenbaar te maken, zonder overspannen verwachtingen te wekken. De 
Raad hecht grote waarde aan een goede relatie met de gemeente Den Helder en andere 
gemeenten in de regio en ondersteunt het bestuur daarin zoveel mogelijk. Samen met 
de directie heeft de Raad regelmatig contact met de meest betrokken bestuurders van 
de gemeente Den Helder.

Ook heeft de Raad samen met de directie een tocht gemaakt langs de nieuwbouwpro-
jecten in het stadshart van Den Helder.
 
Alle leden van de raad zijn lid van de VTW (Vereniging Toezichthouders in 
Woningcorporaties) en nemen ook deel aan activiteiten van deze vereniging. 

3.3  Besproken onderwerpen tijdens de vergaderingen van de Raad
De agenda van de raadsvergaderingen kent een vaste opbouw, met punten die ter in-
formatie, bespreking of besluitvorming worden voorgelegd. Voor Helder Vastgoed BV is 
vijfmaal een aparte vergadering belegd. Grote waarde hecht de Raad aan open discus-
sies met de directie over de verschillende onderwerpen. Alhoewel uiteindelijk de  Raad 
en directie dezelfde keuzes maakten, werd het afgelopen jaar intensief gesproken over 
de splitsing van Woningstichting en welke activiteiten qua projectontwikkeling en ver-
bindingen gehandhaafd zouden moeten blijven, met daarbij speciale aandacht voor 
aannemingsbedrijf Dozy. Ook eventuele activiteiten van Woningstichting en haar ver-
bindingen buiten de gemeente Den Helder waren veelvuldig onderwerp van discussie. 
In het afgelopen jaar werd onder meer het volgende besproken.

3.3.1 Wetgeving en splitsing
Het afgelopen jaar stond voor een groot deel in het teken van de voorbereiding van een 
eventuele splitsing van Woningstichting. De nieuwe regelgeving had grote gevolgen 
voor Woningstichting en de gemeente Den Helder kunnen hebben omdat daarin de ac-
tiviteiten van woningcorporaties zouden kunnen worden beperkt tot enkel de kerntaken 
op het gebied van sociale huisvesting. Woningstichting is echter van oudsher op een 
breed gebied actief in Den Helder, omdat commerciële projectontwikkelaars deze stad 

grotendeels mijden wegens de excentrische ligging en de problematische bestuurscul-
tuur. Wanneer  Woningstichting  zich had moeten beperken tot de kerntaken zouden 
veel ontwikkelingen in Den Helder niet langer opgepakt worden en daar maakte de Raad 
zich grote zorgen over. De Raad ondersteunt dan ook het initiatief van de directie om 
door middel van een splitsing van de activiteiten van Woningstichting in een sociaal 
deel en een commercieel-maatschappelijk deel, zoveel mogelijk investeringscapaciteit 
voor Den Helder te behouden. De Herzieningswet Woningwet biedt deze mogelijkheid.
Een zorgvuldige afweging van voor- en nadelen van juridisch splitsen , alsmede het ver-
krijgen van inzicht in risico’s en eventuele alternatieve scenario’s waren voor de beoorde-
ling  belangrijk. Uiteindelijk staat de Raad unaniem achter het besluit van het bestuur om 
te splitsen, uiteraard onder voorwaarde van goedkeuring door de Minister. 

Aan de orde kwamen onder meer de navolgende onderwerpen:
•	 	De resultaten van de parlementaire enquête alsmede de Herzieningswet Woningwet 

en de daarbij behorende novelle. Met name de eventuele gevolgen voor de activi-
teiten  van Woningstichting werden besproken. Het verheugt de Raad dat onder de 
Herzieningswet aan Woningstichting nog steeds de mogelijkheid zal worden gebo-
den om Niet-DAEB investeringen te doen. Hierdoor kunnen Woningstichting en haar 
verbindingen een rol blijven spelen bij de verschillende herstructureringsprojecten 
in Den Helder. 

•	 	De in de Raad besproken alternatieve scenario’s voor een juridische splitsing onder 
de huidige regelgeving betroffen ‘terug naar de kernactiviteit’, ‘administratieve schei-
ding’ en ‘juridische scheiding’ onder nieuwe wetgeving. Onder begeleiding van ex-
terne deskundigen is, na zorgvuldige afweging, uiteindelijk toch de keuze gemaakt 
voor het scenario waarin onder de huidige regelgeving bezit wordt overgeheveld 
van de TI naar de 100% dochter Helder Vastgoed BV. Grootste voordeel is dat de hui-
dige regelgeving uitgekristalliseerd is, waardoor er duidelijkheid bestaat over rand-
voorwaarden en uitgangspunten. 

•	 	Veel aandacht werd besteed aan de governance en de juridische structuur van een 
gesplitste organisatie. Onder meer de statuten van Helder Vastgoed BV zijn daartoe 
aangepast. Via concerntoezicht behoudt de Raad hetzelfde toezicht op de BV’s als op 
de corporatie. 

•	 	Ook na de splitsing dient de financierbaarheid van de activiteiten goed geregeld te 
zijn, waarbij rekening wordt gehouden met geborgde en ongeborgde financiering. 
Er mogen geen onomkeerbare investeringsbeslissingen worden gedaan zonder een 
gegarandeerde financiële dekking
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Prachtig uitzicht kust Den Helder.



3.3.2 Projecten
Tijdens iedere vergadering van de Raad met de directie worden de belangrijkste ontwik-
kelingen rond de lopende projecten besproken. Significante afwijkingen in planning of fi-
nanciën werden toegelicht. Aan de orde kwamen onder meer: 

•	 	Herstructurering Nieuw Den Helder. De Raad staat een integrale verdere aanpak van 
het gehele gebied voor, waaronder de Falgabuurt en Zuiderzeebuurt. Daarbij is veel 
aandacht nodig voor een goede sociaal-maatschappelijke aanpak. Het bezit van wo-
ningcorporatie Mooiland Vitalis in deze wijk is door Woningstichting overgenomen 
opdat de herontwikkeling niet stagneert. De Raad gaat verder akkoord met de nieuw-
bouwprojecten 75 (zorg-) woningen aan Scheldestraat en 21 aanleunwoningen aan de 
Vechtstraat.

•	 	De herstructurering van het stadshart en de rol van Woningstichting Den Helder daarin. 
De Raad heeft vertrouwen in de samenwerking met Zeestad CV/BV en de commerciële 
projectontwikkelaar Proper Stok in de Maritieme Stad. Woningstichting zal blijven inves-
teren in deelprojecten in het stadshart. Daarom is de Raad verheugd dat Woningstich-
ting een aantal gezichtsbepalende projecten in het stadshart heeft opgeleverd in 2014, 
waaronder de nieuwbouw van 11 appartementen Keizersbrug, de bouw van 7 wonin-
gen aan Spoorstraat en nieuwbouw aan de Kop van de Beatrixstraat. Een aanvang is 
gemaakt met de vestiging van een nieuwe bibliotheek in School 7, dat in combinatie 
met het verbouwen van het oude bibliotheekgebouw aan het Bernardplein. Tevens 
investeert Woningstichting in kleinere verbeterprojecten in de binnenstad, ondermeer 
het ombouwen van het oude pand van Vögele en het verbeteren van de noordkant 
Beatrixstraat. Nieuwe projecten in het stadshart worden overigens alleen gestart wan-
neer naast Woningstichting en Zeestad ook de gemeente zich volledig committeert. 
Dit betreft de herbouw van de Zusterflat aan het Julianaplein, de bouw van 5 woningen 
op de voormalige locatie Melkfabriek en herbouw op de voormalige VBM lokatie.

•	 	Samenwerking met Zeestad. De Raad is verheugd dat in 2013 met Zeestad een raam-
overeenkomst is afgesloten waarin onder meer de verdere ontwikkeling van de beide 
winkelhalters is geregeld alsmede het opknappen van de bijbehorende openbare 
ruimte.

•	 	Voortgang overige projecten, waaronder de Multifunctionele Accommodatie (MFA) 
Den Oever (in 2014 opgeleverd), MFA Julianadorp, vestiging van Imares in de voorma-
lige Zeevaartschool,  brede school in Nieuwe Niedorp en de herbouw van 21 sociale 
huurwoningen aan de Tuinstraat. 

•	 	De aankopen en verkopen van onroerend goed met een waarde boven de € 250.000
•	 Strategie inzake grondposities, met name die in Julianadorp-Oost.
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3.3.3 Relatie met de Gemeente Den Helder
Zonder een goede samenwerking met de gemeente Den Helder kunnen de activiteiten 
van Woningstichting niet tot een optimaal resultaat leiden. Daarom wordt alles in het werk 
gesteld om de goede relatie met de gemeente in stand te houden, en waar mogelijk te 
verbeteren. 

•	 	De Raad acht prestatieafspraken een belangrijk middel om het maatschappelijk pres-
teren van zowel de corporatie als de gemeente te verankeren. De prestatieafspraken 
van gemeente Den Helder en Woningstichting zijn in 2012 door de Raad goedgekeurd 
en zijn in 2013 geëvalueerd. Op basis van de nieuwe strategische beleidsvisie zullen 
nieuwe prestatieafspraken met de gemeente worden gemaakt. 

•	 	De Raad had in 2008 besloten dat pas met een project kan worden begonnen indien 
alle partijen, inclusief gemeente, zich juridisch en financieel aan een uitgangspositie 
hebben verbonden. Dat geldt ook voor de rol van Woningstichting met betrekking tot 
maatschappelijk vastgoed. De Raad heeft gecontroleerd dat dit uitgangspunt door de 
directie ook daadwerkelijk gehanteerd wordt. Daarnaast vindt de Raad dat projecten 
alleen mogen worden gebouwd wanneer alle benodigde vergunningen definitief zijn 
geworden, tenzij eventuele subsidies of andere inkomsten daardoor in gevaar komen. 

•	 	De afspraak uit 2012 van Woningstichting met de gemeente Den Helder, waarin de ont-
wikkelingen inzake Julianadorp Oost, Nieuw Den Helder en stadshart zijn vastgelegd, 
alsmede de overdracht van divers onroerend goed, waaronder het oude stadhuis, legt 
volgens de Raad de kaders voor de toekomst nog steeds goed vast.    

Gelet op de vele raakvlakken tussen gemeente en corporatie heeft de Raad aangegeven 
de relatie tussen Woningstichting en gemeente van grote waarde te achten. De Raad con-
stateert dat op bestuurlijk niveau de contacten goed zijn, ook nadat na de verkiezingen de 
samenstelling van het college opnieuw gewijzigd is en is verheugd dat zowel Woningstich-
ting als gemeente op één lijn zitten om via een splitsing en overheveling van het vastgoed 
onze organisatie in staat te stellen al haar activiteiten in het kader van de herstructurering 
van stadshart en Nieuw Den Helder voort te zetten. De Raad is bezorgd over de ontwik-
kelingen van de stad Den Helder. Zij wil zich binnen haar mogelijkheden inzetten voor een 
vernieuwing van de stedelijke structuur en toekomstige groeipotenties. Gezien de belang-
rijke rol van de gemeente hoopt de Raad op meer bestuurlijke continuïteit in Den Helder.

De provincie streeft ernaar om de regionale bouwproductie in Regionale Actie Programma’s 
(RAP’s ) vast te leggen. Het uitgangspunt van Woningstichting is om te slopen voor de krimp 
uit, waarbij de Raad benadrukt dat door de sloop vrijgekomen ruimte voor nieuwbouw in 
eerste instantie door Woningstichting in de gemeente Den Helder moet worden opgevuld. 
De raad betreurt het dat Den Helder niet wordt gezien als krimpregio.
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3.3.4 Werkgeversrol jegens bestuurder
De werkgeversrol van de Raad, zowel richting het bestuur als de Raad zelf, werd in 2014 
onder meer ingevuld door de navolgende activiteiten te ondernemen:

•	 	Beoordeling van het functioneren van het bestuur.
•  De herbenoeming van mevrouw A. van Langen-Visbeek en de heer N.L.T.S. Hufner in de 

Raad. 
•	 	Beoordeling van het functioneren van de individuele leden van de Raad van Commis-

sarissen en van de Raad als geheel door bureau Wend Management.

3.3.5 Financiën en bedrijfsvoering
Een van de belangrijkste taken van de Raad betreft het houden van toezicht op de finan-
ciële positie en de bedrijfsvoering van Woningstichting. Daarbij werd in 2014 onder meer 
aandacht besteed aan:

•	 	De investeringsbegroting 2015 en exploitatiebegroting 2015. Deze zijn beide door de 
Raad goedgekeurd. Voor wat betreft de investeringsbegroting ziet de Raad in dat ten 
gevolge van de “saneringsheffing” en de “verhuurderheffing”, in combinatie met de fi-
nanciële en economische crisis, Woningstichting bij het aangaan van nieuwe verplich-
tingen steeds de actuele stand van zaken moet beoordelen, gebaseerd op de meest 
actuele prognoses. 

•	 	De financiële meerjarenplanning 2015-2019. Deze is besproken. 
•	 	Het volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening 2013, zowel van de TI als al haar verbin-

dingen. Deze zijn door de Raad goedgekeurd. De Raad heeft het bestuur gedechargeerd 
voor het in het jaar 2013gevoerde beleid.

•	 	Kwartaalrapportages over 2014, inclusief resultaten verbindingen, liquiditeitsbegrotin-
gen en aangepaste investeringsbegrotingen. Tussentijdse aanpassing van begrotingen 
zijn door de Raad goedgekeurd. 

•	 	Tweemaal een analyse betreffende risicomanagement, opgesteld door de projectcon-
troller. De Raad hecht grote waarde aan risicomanagement, doch waarschuwt wel dat 
te veel landelijke formele regelgeving het zicht op het grotere geheel kan doen verlie-
zen. Special aandacht voor zorgvastgoed.

•	 	Bedrijfstakinformatie, prestatieoordeel van het ministerie van en de individuele positi-
onering van Woningstichting Den Helder via de Aedes benchmark. Significante afwij-
kingen met landelijke cijfers en trends zijn besproken. De Raad is verheugd over het 
AA-oordeel volgens de Aedes benchmark  alsmede het positieve financiële oordeel van 
toezichthouder CFV.

•	 	De verbindingen. De Raad functioneert tevens als Raad van Commissarissen van de 
holding Helder Vastgoed BV en kan daarom ook toezicht uitoefenen op de verschil-

lende verbindingen en doet dit via onder meer de kwartaalrapportages en de jaarver-
slagen. Tevens zijn alle verbindingen beoordeeld aan de hand van het toetsingskader 
verbindingen. 

•	 	Helder Vastgoed Alkmaar BV. Deze jonge BV voert met ingang van 1 januari 2014 het 
dagelijks onderhoud van Woonwaard in Alkmaar en omgeving uit. De overname was 
inclusief een twintigtal medewerkers van Woonwaard, met name vaklieden.

•	 	De positie van aannemingsbedrijf Dozy BV binnen de holding. Na invoering van de 
nieuwe statuten in 2012 oefent de RvC van Woningstichting via Helder Vastgoed BV 
het toezicht uit, op dezelfde wijze als bij de andere verbindingen. Dozy BV is overigens 
in 2012, teneinde de risico’s te beperken, gesplitst in een holding en twee werkmaat-
schappijen t.b.v. aannemerij en projectontwikkeling. 

•	 	Het brengen van € 270 mln aan WOZ-waarde vastgoed onder volmacht van het WSW 
als zekerheid voor de € 107,5 mln aan geborgde leningen

•	 	De Raad maakt zich overigens  blijvend grote zorgen over onder meer de hoge ver-
huurderheffing, die in Den Helder niet kan worden terugverdiend, mede omdat in deze 
krimpgemeente de huren slechts beperkt verhoogd kunnen worden. Door deze hef-
fing heeft Woningstichting de investeringen in nieuwbouwprojecten drastisch moeten 
terugbrengen. De gevolgen van huurverhogingen voor veel huurders met een huis-
houdinkomen net boven modaal, worden door het kabinet helaas onderbelicht. De 
raad ondersteunt dan ook de verschillende juridische procedures die corporaties tegen 
deze heffing en ook de Vestiaheffing voeren. 

•	 	In 2014 is de selectieprocedure voor een nieuwe accountant afgerond. Hiervoor is 
  binnen de RvC een selectiecommissie ingericht. De keus is gevallen op BDO die met 

ingang van jaarrekening 2014 de controlerend accountant is.
•	 	Managementletter van externe accountant, gebaseerd op de interim controle uitgevoerd 

door BDO, inclusief oordeel over administratieve organisatie en interne controle.

3.4  Inhoudelijk Toezicht
De Raad van Commissarissen (de Raad) heeft gedurende het verslagjaar toezicht gehouden 
op de uitvoering van het door de Raad vastgestelde beleid door het bestuur. Dit beleid is 
vastgelegd in de strategische beleidsvisie “Woningstichting, met ziel en zakelijkheid in Den 
Helder”. 

Deze beleidsvisie is in 2011 opgesteld en geldt tot en met 2015. De Raad is indertijd nauw 
betrokken geweest bij het tot stand komen van deze beleidsvisie. Op deze wijze kon de 
Raad toezicht houden op de strategieontwikkeling van Woningstichting Den Helder. De 
Raad wordt ook nauw betrokken bij het opstellen van een nieuwe strategische beleidsvisie 
in 2015 en heeft onder meer een inspiratiesessie onder leiding van trendwatcher  Adjiedj 
Bakas bijgewoond. 
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De Raad vindt net als het bestuur dat het voorgenomen beleid van Woningstichting aan-
sluit met de in het BBSH genoemde prestatievelden. Tevens sluit het beleid aan bij de volks-
huisvestingstaak zoals genoemd in Herzieningswet Woningwet. 

De beleidsvisie vormt het toezichtskader waaraan de voorstellen en beslissingen van het 
bestuur worden getoetst en vormt de basis voor in de jaarlijkse begroting op te nemen 
afspraken. In de honorering van het bestuur is geen prestatiebeloning opgenomen. Het be-
stuur wordt dan ook niet beloond naar mate de (prestatie-) afspraken gerealiseerd worden. 
Wel wordt de voortgang van de afspraken getoetst via een soort Balance Score Card, de 
zogenaamde stoplichten rapportage, waar naast financiële gegevens ook productie en an-
dere gegevens opgenomen staan. De Raad volgt expliciet de ontwikkelingen in de externe 
omgeving en de gevolgen daarvan voor de gemaakte prestatieafspraken.

Via de begroting, de meerjarenplanning, de regelmatig aangepaste investeringsbegroting, 
de risicoanalyses  en de kwartaalrapportages (incl. liquiditeitsbegroting) houdt de Raad toe-
zicht op de financiële risicobeheersing. Betreffende treasury heeft de Raad ervoor gekozen 
een risicomijdend beleid te voeren. Dit is vastgelegd in het treasurystatuut. In 2014 zijn aan-
passingen in het treasurystatuut besproken met de directie, die zullen in 2015 in een nieuw 
treasurystatuut worden vastgelegd. De Raad wordt geïnformeerd over alle afgesloten lenin-
gen. De financieringsbehoefte wordt onderbouwd door een meerjarige liquiditeitsprogno-
se. Aan de Raad wordt toestemming gevraagd voor alle grote wijzigingen in begrotingen. 
De Raad heeft, evenals het bestuur, als uitgangspunt dat er geen structureel verlies geleden 
mag worden op de normale bedrijfsuitvoering en dat de financiële criteria, zoals Loan to 
Value en  solvabiliteit van de organisatie, moeten voldoen aan de door het CFV (Centraal 
Fonds Volkshuisvesting) gestelde minimum eisen, waardoor de financiële continuïteit niet 
in gevaar komt. Aan alle criteria voldoet Woningstichting en bestuursvoorstellen worden 
getoetst aan bovenstaande criteria. Omdat onrendabele toppen met name door de ver-
koop van huurwoningen worden gefinancierd, volgt de Raad deze verkopen nauwlettend. 

Omdat Woningstichting zelf veel investeringen doet, is er geen ruimte om niet-noodza-
kelijke middelen aan te wenden als financiële steun voor anderen zonder dat dit de eigen 
investeringscapaciteit aantast.

De (financiële) resultaten van de verschillende verbindingen worden ook gevolgd, via de  
jaarrekeningen, jaarverslagen alsmede kwartaalrapportages. Opdat geen maatschappelijk 
vermogen weglekt via deze verbindingen, dienen deze bv’s een positief resultaat te tonen. 
De  Raad is content dat dit ook in 2014 gelukt is. Het vastgestelde uit te keren dividend 
bedroeg in totaal € 0,5 Mln. 

De Raad kon op de volkshuisvestelijke en maatschappelijke functie toezicht houden via 
mondelinge en schriftelijke informatieoverdracht vanuit het bestuur. De Raad vindt, evenals 
het bestuur, expliciet dat de volkshuisvestelijke opgaven gerealiseerd moeten worden, dus 
dat voor Woningstichting prioriteit moet liggen bij de volkshuisvestelijke functie: het verhu-
ren van de woningen aan de primaire doelgroep. Een hoge kwaliteit van het woningbezit 
evenals het betrekken van de bewoners bij beleid en beheer zijn daarbij essentieel. Steeds 
meer aandacht geeft de Raad aan de combinatie van wonen en zorg, waarbij Wonings-
tichting veel investeert in de nieuwbouw van zorginstellingen. Het scheiden van zorg en 
wonen brengt een andere manier van werken met zich mee. 

Als secundair speerpunt is de fysieke herstructurering benoemd: grootschalig investeren in 
de woonomgeving, indien nodig ook in maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed. 
Als tertiaire en laatste speerpunt  is de sociale, milieutechnische en regionale duurzaamheid 
benoemd. Dit betreft onder meer leefbaarheid en veiligheid. Hierin wordt alleen geïnves-
teerd voor zover er sprake is van een directe relatie met wonen. 

De door Aedes opgestelde bedrijfsvergelijkingen zijn een belangrijke maatstaf bij het be-
oordelen van Woningstichting ten opzichte van de rest van de branche. 

De Raad is van mening dat Woningstichting over voldoende dagelijkse operationele en 
financiële risicobeheerssystemen beschikt. Volgens de Raad en het bestuur zijn er geen 
transacties geweest waarbij sprake was van tegenstrijdige belangen. In samenwerking met 
Deloitte is door Woningstichting in 2014 een inventarisatie gemaakt van risicogebieden, 
hetgeen in 2015 mogelijk zal leiden tot (kleine) aanpassingen in het integriteitsbeleid, alles 
gebaseerd op een globale frauderisicoanalyse. Dit betreft onder meer kleine aanpassingen 
in de reeds bestaande (ethische) gedragscode voor de medewerkers, inclusief een klokken-
luidersregeling, evenals een registratie van de nevenactiviteiten van alle medewerkers ter 
voorkoming van belangenverstrengeling. De Raad van Commissarissen fungeert volgens 
de gedragscode als vertrouwenspersoon wanneer medewerkers niet elders terecht kun-
nen. Bij de selectie van nieuwe leden van de Raad krijgt ook integriteit aandacht.
 
Via de media wordt kennis genomen van de ontwikkelingen in het werkgebied, voor zo-
ver deze van belang zijn voor de ontwikkelingen in de volkshuisvesting. Verder vergaart 
de Raad kennis van de branche via de door de directie toegezonden stukken, door het 
volgen van opleidingen, via Aedes Magazine alsmede via de Vereniging van Toezicht-
houders.
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3.5  Professionalisering governance.
De Governance Code Woningcorporaties van VTW/Aedes vormt nog steeds de richtlijn 
voor de professionalisering van de governance. De Raad volgt de ontwikkelingen aan-
gaande een nieuwe governance code op de voet. De aanbevelingen van het rapport 
‘Naar professioneel toezicht’ van de Adviescommissie Intern Toezicht Woningcorporaties 
(commissie Glasz) zijn indertijd overgenomen en grotendeels vastgelegd in het regle-
ment voor de Raad van Commissarissen. De Raad heeft besloten om te kiezen voor het 
maximale aantal zittingstermijnen (maximaal acht jaar) en heeft een aflossingsschema 
vastgesteld. Het is overigens soms moeilijk om kwalitatief geschikte commissarissen te 
vinden binnen Den Helder of het werkgebied, terwijl tevens een evenwichtige opbouw 
van kennis en ervaring behouden moet blijven.

In het reglement wordt onder meer geregeld welke taken en bevoegdheden de Raad 
heeft, hoe de Raad is samengesteld, zijn informatie betrekt, vergadert, besluiten neemt, 
contact onderhoudt met de ondernemingsraad en met de huurdersorganisatie, en zich 
extern verantwoordt. De Raad heeft goedkeuringsrecht voor bepaalde, in de statuten 
omschreven, besluiten van de Raad van Bestuur. De besluiten die goedkeuring behoe-
ven, zijn voor de TI en de verbindingen gelijk en zijn bij het aanpassen van de statuten 
in 2012 aangescherpt. In 2015 zullen de statuten van zowel corporatie als verbindingen 
worden aangepast aan de Herzieningswet Woningwet alsmede de bijbehorende AMVB
De individuele leden van de Raad hebben in 2014 de volgende opleidingen/seminars 
gevolgd teneinde hun kennis actueel te houden: 
•	 	VTW bijeenkomst ‘de aanspreekbare commissaris’ op 9 juli 2014 VTW 
 (A. van Langen-Visbeek) 
•	 	NBC Strategiedag Nationaal Symposium Woningcorporaties op 4 oktober 2014 
 (A. van Langen-Visbeek) 
•	 	Themalezing VTW op 24 juni over ‘Governance Sociale Huisvesting in Europa 
 (F.T.S. van der Laan, P.A.G. Conijn) 
•	 	Seminar VTW op 3 december over ‘Toezicht op betaalbaarheid en Efficiency’ 
 (F.T.S. van der Laan) 
•	 Gezamenlijk VTW/Woonbond Symposium op 24 januari (M.D. van Luijk) 
•	 	CFV bijeenkomst op 2 december over rol interne toezicht en hoe deze het externe 

toezicht kan versterken en vice versa (M. D. van Luijk, P. Conijn) 
•	 	VTW lezing op 24 januari over ‘Dialoog Huurders en RvC’(P.A.G. Conijn)
•	 Vastgoedcongres op 29 januari in Den Haag (P.A.G. Conijn)
•	 Strategisch vastgoedcongres op 20 maart (P.A.G. Conijn)
•	 Aantal bijeenkomsten in kader risicostrategie Woningstichting 
 Den Helder (P.A.G. Conijn)
•	 VTW bijeenkomst over novelle op 31 oktober(P.A.G. Conijn)

•	 VTW masterclass ‘werkgeverstaken van RvC) op 10 november (P.A.G. Conijn)
•	 VTW bijeenkomst op 25 november (P.A.G. Conijn)
•	 VTW seminar Risicobeoordelingsmodel, op 13 juni 2014 (M.H. Vermeulen)
•	 	Regionale CFV bijeenkomst over Toezicht op corporaties op 2 december 2014 
 (M.H. Vermeulen, P.A.G. Conijn, M.D. van Luijk)

3.6  Zelfevaluatie
Jaarlijks bespreekt de Raad zijn eigen functioneren, de relatie tot het bestuur evenals de 
samenstelling en beoordeling daarvan. Zowel het functioneren van de individuele leden 
van de Raad van Commissarissen en van de Raad als geheel is beoordeeld. De Raad 
betrekt bij de evaluatie de mening van de directie. In 2014 heeft de Raad een evaluatie 
onder begeleiding van een extern deskundige gehouden. 

Op basis van eerdere evaluaties heeft de Raad geconcludeerd dat de gemiddelde leeftijd 
omlaag moet en dat kennis van zorg en wonen goed verankerd moet worden. Verder 
zullen er voldoende leden afkomstig moeten zijn uit Den Helder of directe omgeving. 
Bij het werven van de nieuwe leden is hier de afgelopen jaren rekening mee gehouden.

De  laatst uitgevoerde evaluatie bracht onder meer naar voren dat het elkaar aanspreken 
van de Raad onderling en ook richting bestuurder, effectiever kan.

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

3.7  Verantwoording beloning
De leden van de Raad ontvangen een vaste vergoeding per jaar als honorering. Er is 
geen vaste onkostenvergoeding. De voorzitter, mevr. A. van Langen-Visbeek,  ontvangt 
12.525 euro per jaar als beloning. De leden mevr. M.D. van Luijk, de heer N.L.T.J. Hufner 
en de heer P.A.G. Conijn kregen ieder 8.350 euro en de leden de heer F.T.S. van der Laan 
en de heer M.H. Vermeulen ontvingen ieder 6.350 euro. De beloningen zijn de afgelopen 
jaar niet verhoogd. Deze honorering is gebaseerd op de omvang van onze corporatie 
en is conform de betreffende corporaties met een omvang van 10.000 eenheden. In het 
boekjaar is in totaal 50.275 euro aan de commissarissen betaalbaar gesteld. Daarnaast is 
er voor 39.744 euro aan overige bestuurkosten gemaakt. Dit betrof vooral de kosten van 
advies, excursies, lidmaatschap VTW evenals kosten aansprakelijkheidsverzekeringen. 
De algemeen directeur van Woningstichting Den Helder had in 2014 een bruto beloning  
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van 147.204 euro (in 2013 147.454 euro). Daarnaast 0 euro bijtelling auto, in 2013 9.279 
euro. Er zijn geen belastbare onkostenvergoedingen betaald en aan beloningen betaal-
baar op termijn (Pensioenpremies) is 34.518 euro (in 2013 34.548 euro) uitgegeven. De 
beloning van de directeur-bestuurder is ook in 2014 getoetst aan de Wet Normering 
bezoldiging topfunctionarissen. Daaruit bleek dat de beloning onder het maximum zit. 
De financieel  directeur van Woningstichting Den Helder had in 2014 een bruto beloning  
van 133.622 euro  (in 2013 133.879 euro). Daarnaast 7.266 euro bijtelling auto, in 2013 
7.266 euro. Er zijn geen belastbare onkostenvergoedingen betaald en aan beloningen 
betaalbaar op termijn (Pensioenpremies) is 31.032 euro (in 2013 31.065 euro) uitgegeven.
 
3.8  Verantwoording aan belanghouders.
De Raad volgt nauwlettend Woningstichting die in samenspraak met de omgeving de 
behoeften aan haar diensten bepaalt. Onze corporatie, als zijnde een maatschappelijke 
onderneming, bepaalt het nieuwe beleid dan ook in dialoog met de belanghouders. 
Hun opvattingen, de relevante feiten en de af te wegen belangen spelen een rol bij de 
besluitvorming. Woningstichting hecht grote waarde aan de integrale uitvoering van dit 
beleid, daar belanghouders deze beleidsvisie met alle recht als een samenhangend 
pakket van toezeggingen aan het maatschappelijk kader kunnen opvatten. 

Belanghouders zijn de (via de Stichting Huurdersbelang (SHB) vertegenwoordigde) 
huurders, de gemeente Den Helder, de andere gemeenten in de regio, Zeestad CV/BV, 
alle in de gemeenteraad van Den Helder aanwezige politieke partijen alsmede zorg- en 
welzijnsinstellingen zoals Omring, Vrijwaard, Tellus, Philadelphia. ’s Heerenloo, Stichting 
DNO, GGZ, GGD. Ook de maatschappelijke instellingen zoals Buurtcollectief, Stichting 
Present, Helderse Ondernemersverenigingen en andere corporaties zoals Woontij 
worden door Woningstichting als belanghouders gezien. 

Een aantal belanghouders, zoals gemeente, SHB en de zorginstellingen Vrijwaard, Tellus 
en Omring, is het afgelopen jaar betrokken bij het opstellen van de nieuwe strategisch 
beleidsvisie. Met de overigen is in het afgelopen jaar op incidentele basis overleg gevoerd. 

Excursie Stichting Huurdersbelang in Leeuwarden
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De Stichting Huurdersbelang vertegenwoordigt de belangen van de huurders van 
Woningstichting Den Helder. Het overleg tussen Stichting Huurdersbelang en 
Woningstichting gebeurt conform het Huurdersreglement.

Gezamenlijke bijeenkomst met alle wijkcommissies bij Woningstichting
Vrijdag 20 juni 2014 9.30 uur excursie
Maandag 3 november 2014 19.00 uur najaarsvergadering

Zelfstandige vergadering van de Huurdersraad
Maandag  13 januari 2014 20.00 uur ( nieuwjaarsbijeenkomst)
Maandag  24 maart  2014 20.00 uur
Maandag  2 juni 2014  20.00 uur
Maandag  25 augustus 2014 20.00 uur
Maandag  13 oktober  2014 20.00 uur (overleg met Raad van 
Commissarissen)

Vergadering van de Huurdersraad met de directie van Woningstichting bij 
Woningstichting
Maandag 1 april 2014 19.00 uur o.a. jaarverslag 2013
Woensdag 25 november 2014  19.00 uur o.a. begroting 2015

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Huurdersbelang met de 
directie van Woningstichting bij Woningstichting
Dinsdag  14 januari 2014 16.00 uur
Dinsdag  25 maart  2014 16.00 uur
Dinsdag 3 juni 2014 16.00 uur
Donderdag 28 augustus 2014 16.00 uur
Donderdag 30 oktober 2014 16.00 uur

De onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde zij geweest zijn ondermeer:
• Zonnepanelen
• Warmte camera (warmte lekken)
• Overlegwet/samenwerkingsovereenkomst
• Huurharmonisatie
• Lift Landbouwstraat
• Controle gasslangen
• Beleid t.a.v. vervolgschade bij lekkage
• Werkgroep verkiezingen
• Rooien bomen Nieuw Den Helder west
• Ontwikkelingen volkshuisvesting
• Procedure reparatie sloten
• Warmtewet blokverwarming
• Verspreiding Woonmagazine
• Impressie renovatie Heiligharn
• Ventilatie Siena en Florence
• Behouden Huys
• Vochtoverlast Tuindorp Oost
• Bestemming Prinses Margriet
• Aanvraag voor beeld en spraakverbinding Blankmanstraat
• Aanpassing puntenopbouw woningzoekende
• Opname energielabel Kanostraat
• Toewijzing flats Blankmanstraat
• Jaarlijkse huurverhoging 
• Vloerisolatie 
• Splitsing WS in TI (toegelaten instelling) en BV, met positief advies van de Huurdersraad
• Toewijzing Buitenveld
• Kleurkeuze schilderwerk
• Bezetting wijkcommissies
• Tochtproblemen Hoge Duin (Marsdiepstraat)
• Problemen begane grond Golfstroom
• Bereikbaarheid klant contact centrum
• Boom Graaf Willen II straat
• Zendmasten op gebouwen van Woningstichting
• Beleid Woningstichting bij langdurige overlast
• Afrekening stookkosten
• Communicatie t.a.v. verhuur Meidoornstraat
• Strategisch beleid Woningstichting voor de komende 5 jaar
• Huisvestingswet/ toewijzing en urgentiebeleid
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•  Overleg met Raad van Commissarissen over splitsing van Woningstichting in Toegela-
ten Instelling en BV
•  Stellingensessie over toekomstig beleid, samen met directeur woonbond en directie 

Woningstichting 

Onderwerpen  binnen gekomen via de Site: 
• Servicekosten Assisi
• Huren Sterflats
• Vochtproblemen Dahliastraat
• Vraag naar hoogte huren de Schooten
• Klachten Middelzand 31
• Verschil in huren Commandeursplein 
• Renovatie Commandeursplein
• Keukenblok van Voorthuijsenstraat

• Groenvoorziening Buitenveld
• Overlast Het Koggeschip
• Afhandeling klacht Seringenlaan
• Kozijn J. Verfailleweg
• Plavuizen Het Koggeschip 
• Onderhoud wijk Jeruzalem
• Overlast Dintelstraat
• Woningzoekende Galjoenstraat
• Afrekening geleverde energiekosten zonnepanelen



Met Wooncompagnie en Woningbouwvereniging Anna Paulowna bereidde Wonings-
tichting in het verslagjaar een gezamenlijke wijze van woningaanbod voor. Doel is om de 
woningzoekenden van de noordkop ruim keus te bieden en het aanbod overzichtelijk te 
presenteren via één portal. Per januari startten Wooncompagnie en Woningbouwvereni-
ging Anna Paulowna. Woningstichting zal zich in april 2015 aansluiten. 

Nieuwe strategische beleidsvisie
Omdat er recent voor corporaties op gebied van wet- en regelgeving enorm veel veran-
derde besloot de directie haar Strategische Visie niet eind maar begin 2015 te herzien. Als 
voorbereiding hierop vonden diverse bijeenkomsten plaats: een inspiratiesessie onder 
leiding van trendwatcher Adjiedj Bakas en sessies waarin de vertegenwoordigers van de 
huurders, zorgpartijen, het MT, de Raad van Commissarissen, het gemeentebestuur en 
alle medewerkers constructief discussieerden aan de hand van stellingen. Het overleg 
met de huurders vond plaats met medewerking van Ronald Paping, directeur van de 
Woonbond. 

In het verslagjaar stonden drie strategische beleidstaken centraal. 
Naar aflopende prioriteit zijn dat: 
•  bieden van betaalbare huisvesting aan de primaire doelgroep
•  herstructurering
•  duurzaamheid

5.2   GOEDE, BETAALBARE HUISVESTING VOOR 
PRIMAIRE DOELGROEP

Bij deze primaire strategische taak lag in het verslagjaar de nadruk op:
•	 Aandacht voor betaalbaarheid en goed onderhoud
•	 Verhuur – en verkoopbevorderende maatregelen
•	 Anticiperen op door overheid opgelegde scheiding van wonen en zorg
•	 Zorg voor minder zelfredzame huurders
•	 Hoge kwaliteit dienstverlening 

De doorstroming binnen de woningvoorraad van Woningstichting is beperkt. Dit is het 
gevolg van de maatregel dat hoge inkomens niet langer voor de betaalbare voorraad 
in aanmerking komen. Het effect van onze huurharmonisatie, het bij mutatie optrekken 
van huur naar een redelijk niveau, versterkt dit effect. De vraag naar woningen met huren 
tot zo’n €600 is min of meer constant. De vraag naar duurdere woningen daarentegen is 
beperkt. Ook de vraag naar wat oudere, goedkope appartementen neemt af. Reden voor 
Woningstichting om complexen met incourante woningen af te breken of in ieder geval 

5.1 STRATEGISCHE BELEID

Met ziel en zakelijkheid investeerde Woningstichting in 2014 geld, tijd en positieve ener-
gie om Den Helder te maken tot een stad waar het goed en veilig wonen is. Voor onze 
huurders, voor alle andere bewoners en voor de bezoekers van de stad. Woningen zijn 
gebouwd, onderhouden en vele zijn ook verbeterd en waar mogelijk energiezuiniger ge-
maakt. De herstructurering van Nieuw Den Helder maakt weer een stap voorwaarts met 
de doorbraken van de flats aan de Marsdiepstraat, de start van het CPO-project Tapuit, 
de herhuisvesting van huurders uit de Mark- en Zoomstraat en het enthousiasme waar-
mee de gebruikers van de Falgatuinen hun kavels inrichtten. De revitalisering van het 
stadshart werd vooral zichtbaar rond de Beatrixstraat. Jaarlijks investeert Woningstichting 
maar liefst dertig miljoen euro in Den Helder. Daarmee moet het doel, Den Helder, de 
stad waar het goed wonen is, elk jaar een stukje dichterbij komen. We leggen ons doel 
vast in onze strategische visie, in ondernemingsplannen en jaarplannen. Maandelijks of 
elk kwartaal monitoren we of aan de plannen voldoende uitvoering wordt gegeven en 
of het geïnvesteerde geld het gewenste maatschappelijke effect geeft. Vanzelfsprekend 
willen we risico’s van onze investeringen zo beperkt mogelijk te houden. In het verslag-
jaar stelde de directie een register samen van de risico’s binnen en voor onze organisatie, 
en nam het besluit zich met het managementteam (MT) op de 14 belangrijkste risico’s te 
richten. Daarnaast blijft het handhaven van een hoog integriteitniveau een permanent 
aandachtspunt van directie en MT.

Bij de uitvoering van ons beleid werken we samen met onze belangenhouders. Met de 
gemeente hebben we prestatieafspraken en werken we nauw samen bij de herstruc-
turering van Nieuw Den Helder. Met Zeestad, het ontwikkelbedrijf van de gemeente en 
van de provincie, revitaliseren we het stadshart. Onze huurders zijn via wijkcommissies 
vertegenwoordigd in de zelfstandige Stichting Huurdersbelang. In de overeenkomst, ge-
sloten tussen Stichting Huurdersbelang en Woningstichting staat vermeld op welke wijze 
informatie-uitwisseling plaatsvindt tussen beide stichtingen. Het overleg met de huurders-
vertegenwoordiging is structureel en constructief. 
Vanwege de scheiding van wonen en zorg en alle gevolgen die dat voor zorgvragers en 
zorgbieders met zich meebrengt, vond in het verslagjaar het normaal toch al frequente 
overleg met de zorg- en begeleidingbiedende organisaties nog vaker plaats.
De corporaties in de Kop werken ook onderling samen. Hoewel het samenwerkingsver-
band “Kracht door Verbinding” zoekende is naar een nieuwe vorm, onderhouden de corpo-
raties nog steeds contact via allianties en netwerkbijeenkomsten en werken ze samen op 
het gebied van financiering en treasury. Het Platform Woningcorporaties Noord-Holland 
noord, ook voortkomend uit “Kracht door Verbinding” blijft gehandhaafd. Dit platform richt 
zich met name op gezamenlijke lobby en het uitwisselen van ervaringen. 

STRATEGISCHE BELEID EN TAAKVELDEN
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niet meer in verhuur te brengen wanneer een woning leeg komt. Door de minst gewilde 
woningen uit de markt te halen, en deels te vervangen door meer gewilde woningen 
anticipeert Woningstichting op de dreigende afname van het aantal huishoudens en de 
sterke vergrijzing van Den Helder. De woningen die wij nieuw bouwen moeten volgens 
onze visie qua type en locatie zo veel mogelijk levensloopbestendig dan wel aantrek-
kelijk voor jongeren zijn. 

Maar ook de bestaande voorraad wordt in uitstekende staat gehouden. In 2014 pleegde 
Woningstichting aan ruim 4100 individuele woningen planmatig onderhoud. In veel  
gevallen ging dit gepaard met energetische maatregelen. Daarmee realiseerde Wonings-
tichting over haar gehele bezit zo’n vijftienhonderd energielabel mappen. Het planma-
tige onderhoud kostte in 2014 zestien miljoen euro. Op onze website staat een lijst met 
complexen waar planmatig onderhoud is uitgevoerd. Helder Vastgoed Onderhoud voert 
in opdracht van Woningstichting de meeste serviceverzoeken (reparatieverzoeken) 
van huurders uit en is hiertoe prestatieafspraken (service level agreement, SLA’s) met 
opdrachtgever Woningstichting aangegaan. Huurders kunnen sinds juli 2014 de repa-
ratieverzoeken via de website van Woningstichting (‘mijn Woningstichting’) indienen. 
De onderhoudskosten van Woningstichting zijn hoog, helemaal als de vergelijking met 
andere corporaties wordt gemaakt. Daarom is het beheersen van de onderhoudskosten 
één van de doelen voor de komende jaren.

In samenwerking met het Maritiem onderwijs stelde Woningstichting al kleinschalig stu-
dentenhuisvesting beschikbaar. Maar gezien de werkgelegenheid in Den Helder zullen 
zich hier ook veel middelbaar opgeleide jongeren vestigen. Vanuit die gedachte zochten 
wij in het verslagjaar contact met het Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Door ROC-
leerlingen, maar ook hbo en wo-studenten de gelegenheid te bieden om in het gebouw 
Prinses Margriet een betaalbare kamer in Den Helder te bewonen, kunnen deze jongeren 
zich binden aan Den Helder. Inmiddels zijn 30 studenten gehuisvest. Een beheerderspaar 
houdt toezicht. 

In 2015 zullen onze woningen niet langer lokaal maar regionaal worden aangeboden 
en verdeeld. Wellicht dat daardoor meer woningzoekenden uit de regio onze woningen 
weten te vinden. 

Om onze herstructureringsactiviteiten te financieren verkochten we ook woningen. Na 
2012 als dieptepunt trok het aantal verkopen in 2014 weer aan. De Kopersmarkten die 
Woningstichting samen met makelaars, een notaris, financiers en anderen organiseerde 
hebben hier zeker aan bijgedragen. Opvallend was dat de 30-ers en de 60+ers op deze 
Kopersmarkten goed vertegenwoordigd waren. 

Andere initiatieven in de verhuur- en koopbevorderende sfeer in het 
verslagjaar waren:
•   aanpassen streefhuren en incidenteel huurverlagingen waar de marktsituatie dit 

nodig maakte
•  direct-te-huur woningen en commerciële verhuur: accountmanager aangesteld
•   jongerencontracten: tijdelijk korting op de huur voor jongeren jonger dan 23 jaar in 

geselecteerde complexen
• extra punten voor woningzoekenden met een economische binding
•  beperkte jaarlijkse huurverhoging: Woningstichting zag af van inkomensafhanke-

lijke huurverhoging
•  digitaal inschrijven: sinds de invoering hiervan maakt 75% van de nieuwe woning-

zoekenden hiervan gebruik 
• verlaging inschrijfkosten: van € 50 naar € 25
•  inrichting modelwoningen: ter bevordering van de verhuur en de verkoop
•  handhaven hoog niveau planmatig onderhoud in combinatie met verbeteren van 

de energielabels, uitbreiding starterslening: deze is nu voor het totale te verkopen 
bezit van Woningstichting van toepassing

Artist impression Zoetelief, met 7 betaalbare huurwoningen



Onze reguliere verhuur- en verkoopactiviteiten in cijfers:

Woningzoekenden:  2014 2013 2012  2011  
gem. aantal ingeschreven woningzoekenden  2.194 1.991  2.091  2.172  
gem. aantal ingeschreven 50+woningzoekenden  1.204 1.148  1.184  1.214  
gem. aantal ingeschr. woningzoekenden tot 25 jr.  416 384  429  429  

Woningverhuur:  2014 2013  2012  2011  
aantal voor verhuur leeg gekomen woningen  511  592 666  721
totaal aantal toegewezen woningen  642 784  576  724  
aantal aan 50+ers toegewezen woningen  182 220  148  216  
aantal aan 18 t/m 25 jarigen toegewezen woningen  156 172  111  136  
gem. aantal bonnen per aangeboden woning  27 28  35  32  
gem. acceptatiegraad  1,9 2,1  1,7 1,7 
totaal aantal ‘direct te huur’ woningen  40 88  49  43 
mutatiegraad (%) 5,3 5,2  5,5 6,7 
percentage leegstand door geen kandidaat  4,1 2,9 2,3 2,0 
percentage scheef toegewezen woningen  7,6 7,4  9,5 10,1
gem. aantal punten van nieuwe huurders  1468 1316  1403  1445

Huurniveau:  2014 2013  2012  2011  
jaarlijkse huurverhoging (%) 3,8 2,9  2,3  1,3  
gemiddelde huur woning Woningstichting (in €)  470 445  421  412  
gem. huur Woningst. als percentage van max. huur  63 62  60  63
gem. huur landelijk als perc. van maximale huur  ?? 68  67  71  
aantal huurbezwaren  16 17  10  2

Woningverkoop:  2014 2013  2012  2011  
aantal aan zittende huurders aangeboden woningen 171 882  444  194  
aan zittende huurder verkochte woningen  32 24  19  6  
op de vrije markt verkochte woningen 40 42  38  41 
totaal aantal verkochte huurwoningen (koopcontract) 72 66  57  47 
aantal verkochte nieuwbouwwoningen 11 14
aantal startersleningen 13 0 3
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geleiding. Daarom gaf deze instelling in het verslagjaar bij Woningstichting aan behoefte 
te hebben aan extra woningen of kamers. Op termijn wil DnoDoen samen met het Leger 
des Heils een voorziening voor nachtopvang bieden. Woningstichting zegde toe hierin 
mee te zullen denken en dit zo mogelijk te faciliteren. Woningstichting gaf geen gehoor 
aan het verzoek van het Leger des Heils om een zestal extra woningen beschikbaar te 
stellen ten behoeve van uitstroom vanuit de voorziening Vast en Verder. Reden hiervoor 
is het feit dat het Leger des Heils in het naastgelegen pand al voorzieningen heeft ge-
creëerd voor uitstroom uit Vast en Verder en dat in een ontspannen Helderse markt uit-
stroom via de reguliere weg mogelijk is. 

Onze beide sociaal-wijkmeesters en de medewerkers van de afdeling incasso houden de 
handen vol aan huurders met sociale en/of financiële problemen. De economische crisis 
en bezuinigingen in de zorg zijn duidelijk van invloed op de omvang van de persoon-
lijke problemen van onze huurders. In 2013 besloot Woningstichting de woonoverlast te 
beperken door gebruik te gaan maken van gedragsaanwijzing. Een in Nederland geheel 
nieuwe aanpak waar in Groot-Brittannië goede ervaringen mee zijn opgedaan. In het 
verslagjaar vond met medewerking van de rechter de eerste gedragsaanwijzing plaats. 
En met succes, want het overlastgevende gedrag was daarmee van de baan! 

Zorg, welzijn en bijzondere doelgroepen
We onderscheiden de volgende bijzondere doelgroepen:
•  zorg- en begeleiding behoevenden
•  huurders met sociale en/of financiële problemen
•  studenten

Door wijzigingen in de financiering van de zorg moeten veel meer senioren op termijn zo 
lang mogelijk zelfstandig (extramuraal) blijven wonen. De gemeente en zorginstellingen 
faciliteren hen daarbij.
Voor de corporaties betekent dit een zelfstandig wonende doelgroep er bij: mensen met 
een lichte zorgvraag. Kleinschalig heeft de GGZ inmiddels enige jaren ervaring met door 
ons medegefinancierde Telezorg. Woningstichting en de zorginstellingen anticiperen in 
samenspraak op deze verandering, onder meer door realisatie van nieuwe intra- en extra-
murale woningen. Vanuit efficiency overwegingen bouwen we de extramurale woningen 
zo veel mogelijk geclusterd en in de nabijheid van de locaties waar zware zorg verleend 
wordt. Met zorggroep Tellus ging de directie in het verslagjaar een intentieovereenkomst 
tot samenwerking aan. Het betreft de realisatie van 21 nieuwe extramurale woningen naast 
zorgcentrum de Groene Vecht. Met Vrijwaard sloot Woningstichting een mantelovereen-
komst ‘Samen Bouwen’. Deze overeenkomst betreft de realisatie van 30 intramurale 
woningen aan het Molenplein en nog eens 50 intramurale woningen aan de Scheldestraat. 
Samen met Omring zoekt Woningstichting nog naar een geschikte locatie voor de realisatie 
van 32 intramurale woningen. Wij ontwerpen alle nieuw te bouwen intramurale woningen 
zo, dat ze in de toekomst eventueel als reguliere woning verhuurd of verkocht kunnen wor-
den. Woningstichting wil samen met de zorgaanbieders komen tot een afgewogen kwalita-
tief en kwantitatief woningaanbod voor intra- en extramurale zorg. Concurrentie 
tussen de zorgaanbieders mag niet leiden tot een overmatig woningaanbod. Het plan om 
containerwoningen, als onderste sport van de woonladder te realiseren is van de baan. 
Deze voorziening zal wellicht in regionaal verband op een locatie buiten Den Helder 
gerealiseerd worden. 

Soms verkeren mensen buiten hun schuld om in een situatie waarbij met spoed een 
woning nodig is. Tijd om deze via het reguliere proces te krijgen is er niet. Voor deze 
situaties heeft Woningstichting in samenspraak met de gemeente en de GGD in het ver-
slagjaar urgentiecriteria en een urgentieprocedure afgesproken. Alle aanvragen van 
woningzoekenden die aangeven urgent te zijn worden conform deze procedure 
afgehandeld. Mensen die geen normaal woon- of betalingsgedrag vertonen, behoeven 
begeleiding. Met professionele hulpverlenende instellingen als onder meer DnoDoen, 
GGD, GGZ en het Leger des Heils wordt overleg gepleegd en maken wij waar mogelijk af-
spraken. Een aantal cliënten van DnoDoen is toe aan een meer extensieve vorm van be-
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Rapportcijfers uit interne enquêtes:  2014  2013 2012  2011 
voor woning, door vertrekkers  7,5 7,6  7,6  7,5 
voor woonomgeving, door vertrekkers 7,1 7,2  7,3  7,1 
mutatieonderhoud binnenzijde woning  7,5 7,2  6,9  7,0 
mutatieonderhoud buitenzijde woning  7,5 7,0 7,2  7,2 
huismeester  8,4 8,7  8,2  8,4 
schoonmaak  7,4 7,2  7,6  7,1 
tuinonderhoud  7,0 7,1  7,7  7,3 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)  8,2 8,4 7,8 
planmatig onderhoud 7,7 8,3  8,0 
verkoop woningen 7,4 7,5  7,8  7,7 
afhandeling overlast  7,4 7,0  7,3  7,3 
schilderwerk, diverse complexen  7,6 7,6  7,7  7,7 
dienstverlening woning betrekken 7,5 7,6  7,5  7,5 
dienstverlening woning verlaten  7,9 7,8  7,8  7,7 
ondersteuning bij verhuizing i.v.m. herstructurering 8,5 

Telefonische bereikbaarheid
In het verslagjaar gaf Woningstichting het bedrijf Telan opdracht om onderzoek te 
doen naar onze telefonische bereikbaarheid. Streven is de klanten maximaal te hel-
pen en zonder door te verbinden te beantwoorden. Het onderzoek toont aan dat met 
name op drukke momenten onze bereikbaarheid onder de maat is. Als reactie hierop 
hebben wij in ieder geval het doorgeven van onderhoudsverzoeken via internet geop-
timaliseerd. 

Rapportcijfers vanuit het Telan-onderzoek:
 Woningstichting landelijk

Bereikbaarheid 5,8 7,4
Kwaliteit gesprekvoering 7,8 8,0

5.3   HERSTRUCTURERING EN OVERIGE
 ACTIVITEITEN IN DE WIJKEN

Bij de secundaire taak, herstructurering lag net als in voorgaande jaren de focus op 
revitalisering van het stadshart en op de afronding van de herstructurering van Nieuw 
Den Helder. Ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur West 8 bege-
leidt in opdracht van Woningstichting de herstructurering van het stadshart en van Nieuw 
Den Helder. De rol van West 8 is de diverse plannen tot een eenheid te smeden. Maar niet 
alleen de aandachtswijken vragen aandacht, de stad als geheel moet in een meer positief 

Sociaal beheer in cijfers:  

Klachten, overlast en uitzettingen 2014  2013 2012 2011
zaken betreffende Woningstichting,afgehandeld
door Geschillenadviescommissie  2 1 1 1
aantal meldingen overlast  1194 802 323 510
aantal uitzettingen op grond van overlast  0 0 3 0 
aantal bij huurders gevonden wietplantages  5 4  

Betalingsproblematiek:
aantal huisbezoeken i.v.m. betalingsproblemen  1175 1030 395 851 
aantal woningontruimingen i.v.m. huurachterstand 15 11 13  3
aantal gevoerde intakegesprekken  12 0 6 0
huurachterstand in perc. van huursom  1,6 1,4 0,9 0,6

Bijzondere toewijzingen:
Laatste-kans-cliënten  0 0 0 1 
urgenten  11 36 49 40 
i.v.m. zorg/begeleiding  10 6 9 12
Blijf-van-m’n-lijf cliënten  7 11 11

Woningstichting rekent arbeidsmigranten niet tot haar bijzondere doelgroepen. De ar-
beidsmigranten zijn welkom als reguliere huurders indien zij het voornemen hebben zich 
voor langere tijd in Den Helder te vestigen. Van het grootschalig buitenregulier voorzien in 
huisvesting is Woningstichting echter geen voorstander en heeft dan ook het convenant 
Huisvesting arbeidsmigranten in noordkop niet ondertekend. 

Dienstverlening
Woningstichting hecht veel waarde aan de continue verbetering van haar totale pakket aan 
dienstverlening. Om te weten hoe onze klanten onze dienstverlening ervaren sturen wij de 
klanten zeer regelmatig enquêteformulieren toe en vragen wij ze daarin naar hun bevindin-
gen. Deze uitkomsten worden vervolgens weer vergeleken met onderzoek dat Wonings-
tichting elke drie jaar door een onafhankelijke partij laat uitvoeren en met landelijke cijfers. 
In 2014 bracht Aedes benchmarkcijfers uit waaruit bleek dat Woningstichting de enige cor-
poratie is die tegelijk lage (overhead)kosten en tevreden huurders heeft. Het gemiddeld 
rapportcijfer voor dienstverlening dat onze huurders via Aedes ons gaven is een 7,7. 
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Stadshart
In het kader van de revitalisering van het stadshart, het aantrekkelijk maken van de bin-
nenstad, worden er in samenwerking met andere partijen, waaronder de gemeente en 
Zeestad, onder meer nieuwe woningen gebouwd, horeca verplaatst en winkels gesa-
neerd en strategisch geconcentreerd. Omdat de kosten voor de baten uitgaan accep-
teert de directie onrendabele toppen in het stadshart. Het stadshart telt veel lege winkel-
panden. Dit komt de sfeer niet ten goede. Het is duidelijk dat de winkels in het stadshart 
het zwaar hebben. Hun problemen waren in 2014 aanleiding voor rapporten en bijeen-
komsten, onder meer met winkeldeskundige Cor Molenaar. Deskundigen geven aan dat 
de winkelvoorzieningen in Den Helder zich veel meer fysiek moeten concentreren en 
dat de winkeliers optimaal moeten samenwerken om voor klanten het winkelen tot een 
belevenis te maken. Woningstichting voelt zich sterk bij deze problematiek betrokken en 
doet er in samenwerking met andere betrokken partijen alles aan om de winkels in het 
stadshart overlevingskansen te bieden. 

De Beatrixtraat onderging in 2014 een metamorfose dankzij de herinrichting van de 
straat. Er kwamen terrasjes, waar in de zomer druk gebruik van werd gemaakt. Wonings-
tichting leverde inmiddels 4 woningen op aan de Beatrixstraat. De nieuwe woningen, 
met hun klassiek ogende gevels geven de Beatrixstraat allure. In het verslagjaar kocht 
Woningstichting het pand waar voorheen Videohome zat aan, met het doel hier te slo-
pen en nieuw te bouwen. Ook in dit deel van de Beatrixtraat, de Kop Beatrixstraat ge-
naamd, vond in het verslagjaar de oplevering plaats van een pand met 24 zorgwoningen, 
3 koopappartementen en 2 winkelruimtes. Aan dezelfde kant van de straat kochten wij 
in het verslagjaar het pand waar voorheen kledingszaak Vögele zat en aansluitend het 
pand om de hoek, in de Keizerstraat, waar voorheen De Drie Boekjes haar winkel had. In 
2015 worden deze panden vervangen door een pand met winkelruimten en woningen. 
De winkelruimtes zijn al verhuurd.  Voor de zuidzijde van de Beatrixstraat werkt Wonings-
tichting verder aan de plannen voor halter Sluisdijk en het Kanonnenplein.
Het deel Sluisdijk van de Beatrixstraat wordt onderdeel van het haltermodel. Bedoeling 
is de winkels van het stadshart zo veel mogelijk te concentreren in een halter, waarvan 
Sluisdijk het ene en de locatie Bellevue (de voormalige schouwburglocatie) het andere 
uiteinde vormt, met daartussen in de Keizerstraat. De winkeliers binnen de halter worden 
met een financiële bijdrage aangemoedigd om hun gevels in oude luister te herstellen. 
Bellevue wordt gezamenlijk door Woningstichting en Zeestad ontwikkeld. In het verslag 
jaar ondertekenden beide partijen hiertoe de conceptovereenkomst. Zeestad en Wo-
ningstichting zijn het erover eens dat op deze locatie kwaliteit moet worden toegevoegd.  
Eveneens aan de zuidzijde van de Beatrixtraat opende Woningstichting in het verslagjaar 
de Projectwinkel Stadshart. Woningstichting, de gemeente en de Helderse Historische 

daglicht komen. Daarom werkten wij in het verslagjaar mee aan Citymarketing, een initiatief 
vanuit de Helderse ondernemers om Den Helder binnen de regio en bij toeristen te pro-
moten. In ieder geval had het succesvolle bezoek van het koningspaar aan Willemsoord op 
12 september dit gewenste effect. Het paar gaf graag gehoor aan de uitnodiging van onze 
algemeen directeur om over vijf jaar nogmaals Den Helder te bezoeken om de vorderingen 
van de revitalisering te komen aanschouwen.  Wij ontvingen in het verslagjaar ook andere 
gezelschappen, zowel van binnen als van buiten de stad, en presenteerden onze stad. Onze 
gasten waren: de Helderse Ondernemersvereniging (HOB), de financiële ambtenaren van de 
gemeente, de plaatselijke PvdA, VVD en D66, de VECOB, het Staverdens Genootschap, hoge 
landelijke ambtenaren (DG’s en SG’s (ICBR)) en de Commissie Krimp Kop van Noord-Holland. 
Ondanks dat deze laatste positief verbaasd was over wat Woningstichting allemaal doet in 
Den Helder, heeft haar advies niet geleid tot de status ‘krimpgemeente’. 
   
Woningstichting werkt echter samen met gemeente en Zeestad gewoon door aan verdich-
ting in het stadshart en een lagere bebouwingsdichtheid in de wijk Nieuw Den Helder. De 
gemeente moet zich immers voorbereiden op krimp in de nabije toekomst. Woningstichting 
bracht in dit verband een bezoek aan corporatie Acantus in het oost- Groningse Veendam. 
Deze corporatie sloopt onder meer particulier bezit in plaats van haar eigen woningen. De 
particuliere eigenaren verkrijgen hiermee een kwalitatief betere woning terwijl tegelijk de 
woningvoorraad wordt afgebouwd.
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Vereniging voorzien daar in een duidelijke behoefte aan informatie over de ontwikke-
lingen in het Helderse stadshart. Begin 2015 verhuisde de Projectwinkel Stadshart naar 
het door Woningstichting aangekochte voormalige Hotel Bakker in de Spoorstraat en 
sloot ook Zeestad zich aan bij dit initiatief.  Nu het nieuwe stadhuis definitief niet bij het 
station komt, buigt Stedenbouwkundig bureau West 8, verantwoordelijk voor de overall 
visie op het stadshart, zich over een andere invulling. West8 betrekt hierbij de Beatrix-
straat, die immers de verbinding vormt tussen het station en de Oude rijkswerf en in dat 
opzicht de nodige aandacht verdient. Niet alleen winkels, maar ook voorzieningen op 
het gebied van cultuur, uitgaan, sport en zorg zijn nodig om het stadshart tot een aan-
trekkelijk woongebied te maken. In dat verband realiseert Woningstichting een ruime, 
multifunctionele bibliotheek in het voormalige gebouw School 7. Het pand zal in 2015 
worden opgeleverd. In de door de bibliotheek te verlaten locatie aan het Bernhardplein 
realiseert Woningstichting ruimten voor De Wering, de GGD, Vrijwaard, huisartsen en een 
praktijk voor fysiotherapeuten. Kunst en kunstenaars kregen in het verslagjaar (weer) 
ruim baan in het Vismarktatelier, de kunsthal (voormalig pand van Superpool) en in de 
praktijkschool aan de Lorentzstraat.

Alle hier genoemde activiteiten zijn er op gericht het stadshart aantrekkelijk te maken als 
woon- en werkgebied. Omdat er in Den Helder relatief weinig hoog opgeleide jongeren 
wonen richt Woningstichting zich sinds de start van de revitalisering van het stadshart 
speciaal op die doelgroep. In het verslag jaar inventariseerden wij in welke mate jonge 
mensen de door ons opgeleverde nieuwbouw in het stadshart betrokken. Het betrof 
de complexen Werviaan, Molenplein fase 1 en Kop Beatrixtraat. Het merendeel van de 
gerealiseerde woningen bleek verkocht of verhuurd aan jonge huishoudens!: 19% 20-ers, 
52% 30-ers en 23% 40-ers. 
Buiten het stadshart, maar wel Binnen de Linie, kreeg Woningstichting na een positieve 
uitspraak van de Raad van State in het verslagjaar de definitieve bouwvergunning voor 
het toen al bewoonde gebouw Lyceumhof. In Tuindorp startte Dozy in het verslagjaar 
de bouw van 21 sociale huurwoningen. Deze komen op de plek waar eerder 40 sterk 
verouderde woningen waren gesloopt. 

Overzicht investeringen in de wijk Stad binnen de Linie: 
Project: Functie:  investering:

Gerealiseerd in 2014:
Rozenhout 7 woningen  € 3,0 miljoen
Tuinstraat  21 huurwoningen  € 5,1 mijloen
Sporthal Sportlaan  sport  € 0,6 miljoen
Tijdelijke Projectwinkel Beatrixstr.  voorlichting

Realisatiefase :
Keizersbrug  winkels en 11 woningen € 4,3 miljoen
Noordkant Beatrixstraat  winkels en 4 woningen  € 2,5 miljoen 
Kop Beatrixstraat wonen/zorg/winkels € 7,5 miljoen
Zeevaartschool  laboratoria + afbouw t.b.v. Imares € 6,5 miljoen
Beatrixstraat 33  € 0,7  miljoen

Planontwikkeling:
Molenplein fase 3 wonen en zorg € 11,9 miljoen
School 7  bibliotheek  € 9,7 miljoen
Panden Middenweg 151-155  woningen € 0,55 miljoen

Initiatieffase:
Halter Sluisdijk  winkels/wonen  € 4,8 miljoen
De Zusters (vml. zusterflat) 20 huurwoningen  € 4,8 miljoen
Halter Bellevue winkels en 30 woningen € 22,2 miljoen
Melkfabriek 5 woningen € 2,8 miljoen
Pand Vögele/Drie boekjes winkels+7 woningen € 3,2 miljoen
Pr.Hendrik Kwartier (vml. VBM) 6 woningen € 3,2 miljoen
Zuidstraat 13 3 woningen € 0,8 miljoen
Bernhardplein bedrijfsruimten  € 2,9 miljoen
Verbouw kantoorruimte Parkzicht16 woningen € 1,6 miljoen

Pre-initiatieffase:
Herontwikkeling Koningsstraat woningen € 2,3 miljoen
De Pijler maatschappelijk € 0,4 miljoen
Plein Prinsenstraat  14 woningen € 2,7 miljoen
Aankoop diverse panden t.b.v. compact centrum € 7,0 miljoen
Kanonnenplein 16 woningen en bedrijfsruimte € 5,6 miljoen
Flamingo-locatie Spoorstraat 7 woningen € 2,5 miljoen
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We betalen mee aan competentietrainingen die het Internationaal Vrouwencentrum aan 
allochtone vrouwen biedt. 
Door in een aantal complexen leefregels aan de woningtoewijzing te koppelen borgen wij 
de behaalde resultaten. Dit systeem refereert aan en anticipeert op het maatschappelijk 
functioneren van de huishoudens in de wijk Nieuw Den Helder. De toezichthouders in 
Nieuw Den Helder leveren bovendien een stevige bijdrage aan de verdere verbetering 
van de leefbaarheid in de wijk Nieuw Den Helder. Onze sociaalwijkmeesters begeleiden 
deze toezichthouders en sturen hen aan. De  sociaalwijkmeesters werken vanaf eind 2010 
vanuit het Multifunctionele centrum. Daarmee hebben zij een werkplek midden in hun 
werkbuurt. 
Het Wachtend landschap, ook wel de Falgatuinen genoemd, speelt eveneens een rol bij 
de sociale cohesie binnen de wijk. Woningstichting en de gemeente werken hier samen 
en tekenden hiervoor in februari 2014 een samenwerkingsovereenkomst. Woningstichting 
zocht en vond diverse gebruikers voor dit landschap. Zij gebruiken de grond om niet en 
nemen in ruil daarvoor het beheer van het landschap op zich. De Falgatuinen blijken in 
praktijk een goed contact tussen diverse bevolkingsgroepen te bevorderen. Met de Rijks-
subsidieaanvraag voor de 40+ wijken “Mensen sterker maken” zijn onder meer het 
Seringenplein in de buurt Jeruzalem en begeleiding bij het schooltuinproject gerealiseerd. 
De belangstelling voor en impact van deze voorzieningen groeit. Tenslotte zijn wij nog 
steeds van mening dat een gezonde mix van huur- en koopwoningen in een wijk de leef-
baarheid ten goede komt. Daarom bevorderen wij de verkoop van bestaande huurwonin-
gen in de wijk Nieuw Den Helder met onder meer de starterlening.

Overname van Mooiland Vitalis
Omdat Mooiland Vitalis aangaf niet in Den Helder te willen investeren in herstructurering 
besloot Woningstichting in het verslagjaar een onbebouwde kavel en 155 woningen, 
waarvan het merendeel in het te herstructureren gebied staat, van Mooiland Vitalis over 
te nemen. Zo komt voor Woningstichting de weg vrij om het prioriteitsgebied stapsge-
wijs in te richten.

Multi Functioneel Centrum Nieuw Den Helder (MFC)
Dit centrum heeft een belangrijke sociale wijkfunctie. Omdat het beheer van het cen-
trum niet adequaat georganiseerd was nam Woningstichting in het verslagjaar het be-
heer van de door de gemeente aangestelde beheerstichting over. 

CPO project Tapuit
In het met prioriteit te herstructureren gebied is ruimte vrijgemaakt voor een CPO pro-
ject met een flexibele verkaveling. Woningstichting heeft hierbij een initiërende rol en 
fungeert als achtervang voor de woningen. Voor de eerste fase schakelde Woningstich-
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Herstructurering Nieuw Den Helder
Deze wijk bevindt zich sinds eind vorige eeuw in een langdurig herstructureringstraject. 
Het hart van de wijk is gereed. Nu worden de omliggende buurten aangepakt. Incou-
rante woningen zijn en worden gesloopt. Op die plekken bouwen wij niet of slechts 
verdund terug. Waar niet wordt teruggebouwd richten wij een wachtend landschap in: 
een extensief park waar de wijkbewoners kunnen genieten van rust en groen en waar 
eventueel later woningen gerealiseerd kunnen worden. De prioriteit ligt bij het gebied 
dat omsloten wordt door de Marsdiepstraat, Texelstroomlaan en Scheldestraat. Daarvoor 
stelde de gemeente een bestemmingsplan vast waarin ook de te handhaven woningen 
tussen de Eemstraat en de voormalige Eendrachtstraat zijn opgenomen. Woningstich-
ting zal dit gebied uiteindelijk bouw- en woonrijp maken en er de infrastructuur aanleg-
gen. Woningstichting houdt voor dit project rekening met een onrendabele top (de niet 
terug te verdienen kosten) van 4 miljoen euro.
Eerder besloot Woningstichting de flats aan de Marsdiepstraat, uitkijkend over het Duin-
park, te behouden en er een grondige kwaliteitsverbetering uit te voeren. In het ver-
slagjaar realiseerde Woningstichting een doorbraak, midden in beide blokken. Daarmee 
ontstond de gewenste verbinding tussen het Duinpark en de ten oosten
van deze flats in te richten Falgatuinen. De flats zelf zijn voorzien van nieuwe keukens, 
sanitaire ruimten en van een nieuw, ruim balkon. Rond de flats liet Woningstichting 
groen aanplanten.

Sociale kant herstructurering
Woningstichting zet in op de ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugd en van hun 
opvoeders in de wijk. Scholing en opvoeding zijn de aspecten die de komende jaren 
voor ons prioriteit hebben. Wij realiseerden inmiddels meerdere brede scholen in de wijk. 

Artist impression De Zusters



ting de bureaus KUUB en Wijde Blick in. Deze partijen organiseerden en begeleidden diverse 
bijeenkomsten met kandidaat-kopers. Alle inspanningen leidden tot 4 verkochte kavels 
(peildatum februari 2015). Stedenbouwkundig bureau West 8 is supervisor over alle activitei-
ten in de wijk Nieuw Den Helder en beoordeelt de woningontwerpen. 

Mark- en Zoomstraat 
Eveneens in het met prioriteit te herstructureren gebied liggen de flats van de Mark- en 
Zoomstraat. De appartementen voldeden niet meer aan de technische en woontechnische 
eisen van Woningstichting. Reden om deze appartementen niet langer in de verhuur te 
brengen. In de loop van 2014 zijn de resterende huurders verhuisd en begin 2015 stonden 
beide flats leeg. De blokken worden in 2015 gesloopt. De exacte invulling van deze kavels is 
nog niet bekend.

Buiten het te herstructureren gebied, naast zorgcentrum Groene Vecht, komen 21 gelijk-
vloers te bewonen eengezinswoningen. De realisatie werd in het verslagjaar voorbereid. 

Overzicht investeringen in de wijk Nieuw Den Helder: 
Project: functie: investering: 

Gerealiseerd
Aankoop bezit Mooiland Vitalis herontwikkeling € 2,3  miljoen

Planontwikkeling
Bouwrijp maken Scheldestraat CPO12 kavels € 0,95 miljoen
Vechtstraat fase 2 21 woningen € 4,8 miljoen  
Bergingen cpl 47 leefbaarheid € 1,0 miljoen 

Initiatieffase:
Duinplan deelplan 3  infrastructuur  € 7,0 miljoen  
Scheldestraat en hoek Marsdieps 75 woningen/zorg  € 13,6 miljoen 

Pre-initiatief
Mark-/Zoomstr.  wonen  € 5,7 miljoen  
herontwikkeling Lichtboei  zorg  € 2,5 miljoen  
Fregatstraat herontwikkeling € 1,4 miljoen
Fregathof/Eyserhof herontwikkeling € 0,3 miljoen
Verfailleweg/Meidoornstraat herontwikkeling € 3,3 miljoen

De Schooten
De activiteiten voor de wijk De Schooten bestonden in het verslagjaar uit de voorbereiding 
van de verbouwing van zorgcentrum de Golfstroom en de renovatie van het complex Heilig-
harn. De verbouwing van de Golfstroom is het gevolg van verdergaande extramuralisering 
en de realisatie van het gezondheidscentrum aldaar. Het Heiligharn met 154 woningen, zal 
in de loop van 2015 een ware metamorfose ondergaan. Behalve moderner worden de wo-
ningen ook energiezuiniger. Daarnaast worden de woningen vrij van asbest gemaakt. De 
kosten exclusief verwijdering van asbest bedragen meer dan 50.000 euro per woningen. 
Daarmee zal de upgrade van het Heiligharn de komende jaren ons grootste en duurste re-
novatieproject zijn. De voorbereiding van de renovatie van het naast Heiligharn gelegen 
complex Baljuwstraat is inmiddels ook ter hand genomen.

De algemene bergingsruimte van het complex Florence blijkt te klein voor de hoeveelheid 
scootmobiels, elektrische fietsen e.d. die daar moeten worden ondergebracht. Woningstich-
ting bereidt een uitbreiding van de bergingsruimte voor.

Overzicht investeringen in de wijk De Schooten: 
Project: functie: investering: 

Planontwikkelingsfase:
Golfstroom  gezondheidscentrum € 2,0  miljoen
Heiligharn renovatie + 3 nieuw won. € 20,0 miljoen

Initiatieffase:
Gezondheidscentrum  zorg/kantoor  € 3,4  miljoen 
Baljuwstraat renovatie

Julianadorp
In Julianadorp is Woningstichting betrokken bij de realisatie van het uitbreidingsgebied
Julianadorp oost, het Willem-Alexanderhof. Wij staan voor 7 miljoen euro garant voor de 
grondaankoop in fase 1 in geval de Helderse Bouwkombinatie (HBK) de grond niet kan afne-
men. Fase 1 betreft in totaal 150 woningen. De HBK heeft inmiddels veel serieuze belangstel-
ling voor haar bouwproject. De meeste belangstellenden komen uit Julianadorp zelf. Er zijn 
34 opties en daarvan zijn er 30 koopcontracten getekend (peildatum februari 2015). Begin 
2015 nam Woningstichting voor €6,1 miljoen aan grond af, conform de daarover gemaakte 
afspraken. De verbouwing van sporthal ’t Trefpunt in Middelzand zal in 2015 gereed zijn. 
Diverse wijkfuncties krijgen daar een plek. Woningstichting bezit aan de Landbouwstraat 13 
woningen waarvoor sloopplannen bestonden. Deze woningen zijn echter goed verhuur-
baar vanwege hun lage huurprijs en liggen gunstig ten opzichte van de zorg voorzieningen. 
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Reden voor de directie om te besluiten deze woningen nog 15 jaar in stand te houden. De 
hiermee gemoeide kosten bedragen 20.000 à 25.000 euro per woning. 

Overzicht investeringen in de wijk Julianadorp: 

Project: functie: investering: 

Realisatiefase:
MFC Julianadorp  buurtfunctie € 4,3  miljoen 
Julianadorp oost 1 terugkoop grond € 6,9  miljoen 

Pre-initiatieffase:
Jul’dorp oost, Brink&Vaart  32 zorgwoningen € 3,8  miljoen  
Julianadorp oost 1  28 huurwoningen  € 4,2  miljoen  

Projecten buiten Den Helder
Woningstichting ontplooit ook buiten Den Helder de nodige bouwactiviteiten. Dit sluit aan 
bij onze visie dat de dreigende krimpsituatie waarin Den Helder zich bevindt feitelijk alleen 
regionaal kan worden beschouwd. De deelnemingen van Woningstichting hebben met 
name veel ervaring opgedaan met de realisatie van brede scholen. Omliggende gemeenten 
profiteren van deze ervaring en Woningstichting is graag bereid haar ervaring te delen. Dit 
verklaart het aantal activiteiten buiten Den Helder. Woningstichtings financiële uitgangs-
punt is een budgettair neutrale exploitatie op 40-jarige termijn. In die periode onderhoudt 
Woningstichting de schoolgebouwen. Aangezien de regelgeving rond de onderhoudsbud-
getten eind 2014 is gewijzigd zal bij eventuele volgende verzoeken om scholenbouw door 
Woningstichting het criterium van volledige dekking van de kosten doorslaggevend zijn. 

Overzicht investeringen in buiten Den Helder: 
Project:  functie: investering: 

Realisatiefase:
School/MFC Den Oever brede school/MFC € 5,1 miljoen 

Planontwikkelingsfase: 
De Snip in Nieuwe Niedorp  brede school € 2,4 miljoen  

5.4   DUURZAAMHEID, DE ZORG VOOR MILIEU, 
SAMENLEVING EN DE REGIO

Het accent van onze inspanningen en investeringen ligt op de langere termijn effecten. In 
dit verband hanteert Woningstichting het ruime begrip ‘duurzaamheid’. Duurzaamheid is 
conform ons strategisch beleid ons tertiair taakveld. We onderscheiden milieutechnische, 
regionale en sociale duurzaamheid. Sociale duurzaamheid overlapt voor een groot deel het 
begrip ‘leefbaarheid’. In weerwil van het VVD-PvdA kabinet, streeft Woningstichting te blijven 
investeren in duurzaamheid, met name in leefbaarheid. Verbetering van de kwaliteit van de 
leefomgeving vormt immers een randvoorwaarde voor het behoud van de waarde van ons 
bezit. Woningstichting betreurt het dan ook dat de overheid steeds meer activiteiten door 
Woningstichting op het gebied van leefbaarheid verbiedt.

Sociale duurzaamheid
Onze samenleving is zeer divers. Mensen met verschillende culturele achtergronden ma-
ken er deel van uit, maar ook mensen met verschillende niveaus van zelfredzaamheid. Deze 
verschillen leiden soms tot spanningen. Voor onze groep Woondiensten, maar ook voor 
de medewerkers van incasso, ligt er een grote opgave om het ‘samen wonen in de wijk’ in 
goede banen te leiden. Hiertoe werkt Woningstichting samen met partijen als Actief talent, 
Stichting DNO, GGZ, GGD, Brijder, schuldhulpverlening, Buurtcollectief, Veiligheidshuis, In-
werking en Stichting Present. Deze laatste verricht met groepen vrijwilligerswerk bij men-
sen die zelf het overzicht en de sturing op hun situatie en dus ook op hun woon- en 
leefomgeving kwijt zijn. Dit heeft behalve op de situatie van betrokkenen ook een po-
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Sponsorbijdrage vanuit Woningstichting Den Helder:
IJsclub Den Helder € 500
Stichting Marsdiep (beheerstichting van het gebouw OKK) € 1.000
Reddingsmuseum € 500
Helderse Historische Vereniging € 500
Aanhangwagen met springkussen € 906
Helderse Tennis Club € 575
Feestweek 50 jaar De Schooten € 5.000
Stichting Loop € 605
Den Helder Maritiem 2014 € 1.000 
Helderse Volksuniversiteit € 5.000 
Oranjerie € 1.000
Sportfonds West Friesland € 500
60-jarig bestaan schoolhandbal € 300
Zaalvoetbaltoernooi 2014 Kracht door Verbinding € 125
Partnership Stichting Present € 25.000 
Evenement Willemsoord Werfgoed  € 1.500
Damesbasketball Dozy BV € 605
Dag van de muziek € 1.000
Zomerdromen € 605 

De volgende initiatieven hebben een bijdrage uit het Convenant 
Wijkaanpak Plus ontvangen:
Kindvriendelijke Vogelbuurt met Jantje Beton € 76.644
Aanpak omgeving Het Koggschip € 1.432
Viering 50 jaar De Schooten € 2.890
Visbuurtweek € 4.939
Speeltuin Boerderij De Schooten € 50.000
Aanpak omgeving MFA Julianadorp € 50.582
Huiswerkbegeleiding MFC Nieuw Den Helder € 4.150
Renovatie speeltuin Buurthuis Centrum € 15.000
Wijkmanifestatie De Schooten € 4.253
Voetgangersbrug bij Mercurius € 31.334
Beheerdershuisje begraafplaats € 1.179
Project Cronjéstraat/De Wetstraat € 10.699
Sportkooi Middelzand € 59.905
Jevak € 7.863
Eten uit eigen tuin € 4.999
Toezichthoudersproject Tuindorp € 6.000

sitief effect op de directe omgeving, de buren en dergelijke. Zolang wij constateren dat 
er in toenemende mate groepen vrijwilligers bereid zijn in teamverband zich voor hun 
medemensen in te zetten handhaven wij deze steun en stellen wij het Boelhuis in de 
Spoorstraat ter beschikking. Andere sociaal duurzame activiteiten werden vanuit voor-
gaande jaren gecontinueerd: de competentietraining van het Internationaal Vrouwen 
Centrum, Blij Schulden Vrij, het schooltuinproject, de toezichthoudersprojecten en deel-
name aan Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Doel is en blijft om goede 
scholing en opvoeding van de jeugd, met name die van Nieuw Den Helder, te stimuleren 
en faciliteren. Zowel de in gebruikgave van een woning aan Plein XL, een initiatiefgroep 
op het gebied van het matchen van jongeren, opleiding en werk, als schoolgebouw De 
Pijler aan SDG Reigersdaal, als Woningstichtings betrokkenheid bij de Kenniswerkplaats 
Noord-Holland Noord, waarbij studenten met diverse achtergronden in de praktijk erva-
ring opdoen aan de hand van echte cases die ze namens de gemeente Den Helder en 
Woningstichting uitwerken, passen in dit verband. In totaal bedroegen onze interne en 
externe uitgaven aan leefbaarheid in 2014 €1 miljoen. 

Milieutechnische duurzaamheid 
Beperking van energiegebuik en minimaliseren van gebruik van schaarse grondstof-
bronnen blijven voor Woningstichting een uitdaging. Met alle in 2014 uitgevoerde 
werkzaamheden maakte Woningstichting ruim 1500 energielabel stappen. Het gemid-
deld energielabel is daarmee (nog steeds) C. De gemiddelde energie-index bedraagt 
1,54. De grootste winst wordt behaald door het plaatsen van photovoltaische panelen 
(PV-panelen) op de daken van woningen van Woningstichting. Daarom ging Wonings-
tichting in 2014 een samenwerking aan met Zon Den Helder. 250 huurders (peildatum: 
februari 2015) namen het aanbod van Zon Den Helder aan en lieten pv-panelen op hun 
daken plaatsen waarvoor zij jaarlijks €42,50 euro per paneel aan Woningstichting betalen. 
Woningstichting betaalt dit bedrag op haar beurt aan Zon Den Helder. Woningstichting 
overweegt maatregelen om het deelnamepercentage verder te verhogen. 

Woningstichting en Helder Vastgoed BV stimuleren graag allerlei activiteiten die er aan 
bijdragen dat de inwoners van Den Helder zich thuis voelen in hun omgeving en die het 
wonen in onze kustgemeente nog aantrekkelijker maken. Zo is een heel aantal initiatie-
ven via het Convenant Wijkaanpak Plus financieel ondersteund. Bij dit convenant dragen 
de gemeente en Woningstichting in gelijke delen bij aan diverse projecten. In het ver-
slagjaar bedroeg Woningstichtings bijdrage aan het convenant €232.000
In het verslagjaar is aan onderstaande initiatieven een bijdragen toegezegd c.q. verstrekt:
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Toezichthoudersproject Nieuw Den Helder € 1.027
speelplek Florastraat € 17.020
Ontmoetingsplaats vuurtoren € 2.350
speeltuin Schipbeekstraat € 19.634
groenstrook Louisehof in overleg met bewoners € 18.234
opknappen terrein bunkers Dirksz Admiraal € 13.350
speeltuin Maasstraat € 19.110
speelplek Galjoenstraat € 18.195
herstel skatebaan De Bergjes € 23.500
oprichten Stichting De Uitdaging € 15.000
Blij Schuldenvrij € 5.000

Verbindingen
Woningstichting heeft meerdere dochterondernemingen. Alle dochterondernemingen 
vallen onder Helder Vastgoed BV. De in het verslagjaar toegevoegde verbinding is Hel-
der Vastgoed Alkmaar B.V. (HVA). Deze bv voert het dagelijks klachtenonderhoud van 
de Alkmaarse woningcorporatie Woonwaard uit. Hier ligt een 10 jarig contract tussen 
Woningstichting en Woonwaard aan ten grondslag. Van alle bv’s hebben Dozy B.V. en 
Helder Vastgoed Schilderwerken B.V. het grootste externe marktaandeel. HVS haalde in 
2014 net als in 2013 de helft van haar omzet uit de markt.
Dozy B.V. had in het verslagjaar goede resultaten, en maakte €650.000 winst. De bouw 
bleef ook in 2014 onverminderd de bedrijfstak waar de crisis het hardst voelbaar is. De 
prijsstelling bij aanbestedingen is ongekend scherp. Met name de ontwikkelingen van 
Woningstichting leverden een bijdrage aan Dozy’s orderportefeuille, doch ongeveer een 
derde deel werd uit aanbestedingen op de markt gehaald.
Voor Helder Vastgoed Onderhoud was 2014 een relatief moeilijk jaar. In 2013 haalde HVO 
nog een omzet van 4 ton uit de markt, in 2014 was dat €225.000.  Helder Vastgoed On-
derhoud BV nam in het verslagjaar een nieuwe geautomatiseerde systeem in gebruik. Dit 
moet de digitale communicatie met de TI ten goede komen.

5.5  SOLIDE FINANCIEEL BELEID
 
De omgeving van Woningstichting Den Helder
Woningstichting Den Helder voert een solide, financieel beleid. En Woningstichting 
heeft van oudsher een brede taakopvatting. De grenzen waarbinnen dat nodig is wor-
den bepaald door de omgeving, waarbij de wet- en regelgeving de randvoorwaarden 
bepalen. Den Helder is een gemeente die alle zeilen moet bijzetten om een aantrekkelijk 
leef- en woonklimaat te realiseren, resp. te behouden. De opgave voor de gemeente 
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betreft onder meer het stadscentrum waar de komende jaren een ingrijpende revitalisering 
nodig is. Ook voor de Woningstichting Den Helder is het van groot belang dat deze revita-
lisering een succes wordt. De kwaliteit van de leef- en woonomgeving in Den Helder heeft 
consequenties voor de verhuurbaarheid van de woningen van Woningstichting. Vanuit deze 
situatie heeft Woningstichting ervoor gekozen om in samenwerking met de gemeente een 
actieve rol te vervullen bij de revitalisering van het stadscentrum. Dit impliceert voor Wo-
ningstichting een brede taakopvatting. Deze brede taakopvatting is mede mogelijk omdat 
naar het oordeel van de gemeente de kernactiviteiten, het aanbieden van voldoende betaal-
bare huurwoningen voor de doelgroepen, zijn gewaarborgd. Mede door de financieel zeer 
gezonde positie van Woningstichting is er feitelijk een surplus aan investeringscapaciteit die 
niet nodig is voor de kernactiviteiten en mede voor de revitalisering van het stadscentrum 
kan worden ingezet.
In het Regeerakkoord van het huidige Kabinet Rutte/Samson van oktober 2012 staat een 
passage die betrekking heeft op de voor corporaties toegestane activiteiten. Deze passage 
luidt: “Woningbouwcorporaties moeten weer dienstbaar worden aan het publiek belang in 
hun werkgebied. Hun taak brengen we terug tot het bouwen, verhuren en beheren van 
sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct verbonden maatschappelijke 
vastgoed.” Deze passage lijkt te impliceren dat de brede taakopvatting die Woningstichting 
en de gemeente wenselijk vinden, niet meer zou zijn toegestaan in de toekomst. Nadien zijn 
de scherpste kantjes van deze passage er af gehaald. De definitieve afbakening van de voor 
corporaties toegestane activiteiten is in de Herzieningswet geregeld en komt verderop nog 
aan de orde.

Vanuit de onzekere situatie mede voortvloeiend uit de weergegeven passage uit het Regeer-
akkoord is Woningstichting voornemens om een substantieel deel van haar bezit en vermo-
gen af te splitsen naar een besloten vennootschap (BV).  Met deze BV is Woningstichting 
niet, dan wel minder afhankelijk van rijksregelgeving waar het gaat om de voor de corporatie 
toegestane activiteiten. De BV kan op eigen kracht de rol vervullen bij de revitalisering van 
het stadscentrum die gemeente en Woningstichting gezamenlijk wenselijk vinden. Op dit 
moment loopt de procedure om goedkeuring te krijgen voor deze afsplitsing. Goedkeuring 
is vereist van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) die het volkshuisvestelijke toe-
zicht op corporaties uitoefent en ook toezicht houdt op rechtmatigheid en integriteit. Bij 
het oordeel van de ILT speelt het advies van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), de 
financiële toezichthouder, een zwaarwegende rol. Daarnaast is het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (WSW) gevraagd om in onderpand gegeven vastgoed vrij te geven.

Woningstichting heeft van oudsher een brede taakopvatting. De investeringscapaciteit is de 
afgelopen jaren ingezet in de stad. Bij de gewenste herstructurering van het stadshart speelt 
het probleem, dat commerciële projectontwikkelaars de excentrisch gelegen stad mijden, 
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waardoor Woningstichting van oudsher de voornaamste investeerder is. In samenwer-
king met de ontwikkelingsmaatschappij Zeestad BV, waarin zowel gemeente als provin-
cie participeren alsmede met Proper Stok, neemt Woningstichting het merendeel van de 
investeringen voor haar rekening. Woningstichting kent daarnaast nog veel verbindingen 
die zowel voor Woningstichting als op de commerciële markt (veelal andere corporaties) 
opereren, op het gebied van onderhoud, aannemerij en schilderwerken. Bij de TI werken 80 
fte, bij de deelnemingen in totaal ongeveer 250 fte.

De ontwikkelcapaciteit van de corporatie moet behouden blijven voor de stad. Daarom gaat 
Woningstichting Den Helder gebruik maken van de ruimte die een juridische splitsing zoals 
beschreven in de Herzieningswet Woningwet, biedt. Hierbij richt het ene deel (de Toege-
laten Instelling, TI) zich enkel en volledig op de sociale huisvesting en het andere deel (de 
Woonvennootschap,  BV) richt zich op een breder taakgebied, waaronder middeldure huur, 
deels sociale huur, maatschappelijk vastgoed, projectontwikkeling en commerciële neven-
activiteiten, waaronder onderhoud, aannemerij en schilderwerken. In de TI blijven ongeveer 
vijfduizend woningen beschikbaar, ruim boven de minimaal benodigde kernvoorraad voor 
Den Helder zoals beschreven in Nota Wonen Den Helder 2010-2015. De BV bevat dan naast 
maatschappelijk en bedrijfsmatig onroerend goed, ongeveer vier en een half duizend wo-
ningen, zowel sociaal als middelduur. 

Woningstichting is feitelijk al heel lang juridisch gesplitst op een wijze zoals beschreven in 
de Herzieningswet Woningwet. De TI heeft namelijk al een 100% dochterdeelneming Helder 
Vastgoed BV (HVBV), waaronder verschillende kleindochterdeelnemingen hangen. In voor-
bereiding op de nieuwe Woningwet is het streven om al onder de huidige regelgeving vast-
goed over te hevelen van Woningstichting naar Helder Vastgoed BV. Op deze wijze wordt 
bereikt dat nu al zekerheid wordt verkregen dat ook na het inwerking treden van de nieuwe 
Woningwet, Woningstichting en haar deelnemingen kunnen doorgaan met hun activiteiten.

Beschrijving rol Woningstichting Den Helder in gemeente Den Helder en
motivering overheveling
Den Helder is een vergrijzende krimpgemeente die echter ook veel potentie heeft. Bij de ver-
dere ontwikkeling van de stad vervult de corporatie een grotere rol dan corporaties elders in 
het land hebben. Wanneer de activiteiten van corporaties sterk beperkt gaan worden loopt 
deze rol gevaar.

Sinds begin jaren negentig vindt er door de voortgaande herijkingen van het nationale de-
fensiebeleid een ingrijpende economische structuurwijziging plaats in de Kop van Noord- 
Holland. Door voortdurende beperking van defensieactiviteiten ziet vooral onze gemeente 
zich gedwongen in nauwe samenwerking met overige overheden diversiteit aan te brengen 

in de tot dan toe aan defensie gerelateerde werkgelegenheid. Den Helder wil zich daarbij 
richten op haar relatie met de zee die de stad aan drie zijden omringt evenals op het hand-
haven van een aantrekkelijke woonomgeving.
In een onder verantwoordelijkheid van minister Van der Laan opgesteld rapport (rapport 
Deetman/Mans: “Krimp of niet”) wordt het toekomstperspectief voor de regio Kop van 
Noord-Holland en de gemeente Den Helder in het bijzonder beschreven. Om de eco-
nomische potentie van Den Helder te benutten dienen de al opgestelde plannen voor 
zowel de haven als het stadscentrum te worden gerealiseerd. Dan bestaat er, naar het 
oordeel van deze commissie, een reële mogelijkheid om de bevolkingsdaling tot staan 
te brengen en misschien zelfs weer wat te laten groeien. 
Doorgaan op de huidige wijze zal volgens Team Deetman/Mans leiden tot een verdere 
afname van de bevolking, verpaupering van de stad en vernietiging van maatschappelijk 
kapitaal. Dat wat in jaren van voorspoed, onder meer door de invloed van de marine, is 
opgebouwd, zal weer teniet worden gedaan, met alle gevolgen van dien.
 
Woningstichting heeft van oudsher een brede taakopvatting. De investeringscapaciteit 
is de afgelopen jaren ingezet in de stad. Zo heeft Woningstichting in de herstructure-
ringswijk Nieuw Den Helder met veel succes middeldure koopwoningen gerealiseerd 
alsmede geïnvesteerd in een winkelcentrum, een multifunctioneel wijkcentrum, brede 
scholen, sporthal, bibliotheek, alsmede de infrastructuur en verschillende leefbaarheids-
projecten. Door deze investeringen werd de negatieve spiraal waarin deze wijk was te-
recht gekomen gekeerd. 

Bij de door Team Deetman/Mans gewenste herstructurering van het stadshart speelt het 
probleem, dat commerciële projectontwikkelaars veelal de excentrisch gelegen stad mij-
den, waardoor Woningstichting van oudsher de voornaamste investeerder is. In samen-
werking met de ontwikkelingsmaatschappij Zeestad BV, waarin zowel gemeente als pro-
vincie participeren, neemt de corporatie het merendeel van de investeringen voor haar 
rekening. Deze nieuwbouwprojecten betreffen naast huur- en koopwoningen, ook een 
bibliotheek, parkeergelegenheid, gezondheidscentrum alsmede winkels en horeca. De 
bijbehorende projectverliezen worden deels gedekt door gemeente en provincie, doch 
Woningstichting neemt ook een groot deel van de onvermijdbare onrendabele toppen 
voor haar rekening. Dat zullen commerciële projectontwikkelaars nooit doen. Wonings-
tichting investeert niet alleen grootschalig in het stadshart, ook pakt Woningstichting de 
herstructurering van de wijk Nieuw Den Helder op. Na de succesvolle metamorfose van 
Duinpark wordt nu de Falgabuurt getransformeerd tot parkwijk.

In het regeerakkoord stond echter opgenomen, dat corporaties hun activiteiten moeten 
gaan beperken tot het bouwen, beheren en verhuren van sociale huurwoningen en on-
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dergeschikt maatschappelijk vastgoed. Binnen deze beperkingen zou onze corporatie niet 
mogen investeren in het stadshart, waardoor de door Team Deetman/Mans geschetste ver-
paupering daadwerkelijk zal gaan plaatsvinden. Ook werd niet toegestaan dat corporaties 
zonder meer aan de slag gaan met breedschalige herstructurering van wijken, waardoor de 
verdere ontwikkeling van Nieuw Den Helder stopt.

Tevens moesten corporaties hun nevenactiviteiten afstoten. Woningstichting heeft echter 
veel verbindingen, die werk uitvoeren voor Woningstichting zelf, maar zich ook  succesvol 
op de regionale markt begeven en daar schilderwerk, onderhoud en aannemerij voor der-
den uitvoeren, waaronder veel andere corporaties.  Inmiddels hebben deze verbindingen 
in totaal meer dan tweehonderdvijftig medewerkers, waardoor werkgelegenheid in Den 
Helder behouden is gebleven.

Teneinde de door Team Deetman/Mans opgestelde aanbevelingen in Den Helder te kun-
nen  uitvoeren, willen wij bereiken dat Woningstichting op een breed gebied blijft inves-
teren in plaats van slechts in sociale huurwoningen of in ondergeschikt maatschappelijk 
vastgoed. Woningstichting wil het brede handhaven, echter wel binnen de kaders van 
volkshuisvesting zoals gedefinieerd in de Herzieningswet Woningwet. Dit omdat op deze 
wijze de ontwikkelcapaciteit van de corporatie behouden kan blijven voor stad. Daarom 
gaat Woningstichting gebruik maken van de mogelijkheden die de juridische splitsing 
biedt, zoals beschreven in de Herzieningswet Woningwet. Daarbij richt het ene deel zich, de 
TI, op de sociale huisvesting en richt het andere deel, de BV,  zich op een breder taakgebied, 
waaronder middeldure huur, deel sociale huur, maatschappelijk vastgoed, projectontwikke-
ling en commerciële nevenactiviteiten, waaronder onderhoud, aannemerij en schilderwerk. 
De regelgeving biedt aan de BV meer mogelijkheden voor maatschappelijke en bedrijfsma-
tige investeringen dan aan de TI.

Splitsing Woningstichting Den Helder in sociaal (TI)  en commercieel-maatschappe-
lijk deel (BV)
Woningcorporaties moeten betaalbare huisvesting voor lage inkomens regelen, dat is de 
kerntaak die ook Woningstichting onderschrijft. De gemeente heeft in de Nota Wonen Den 
Helder 2010-2015 bepaald, dat de sociale kernvoorraad in Den Helder in 2018 slechts zo’n 
5.900 woningen zou moeten bedragen, ongeveer 21% van het totale woningbestand. Hier-
van is 1.545 koop en 4.355 huur. Dit houdt in dat minimaal de helft van het bezit van Wo-
ningstichting (nu ongeveer 10.000 woningen) overgeheveld kan worden, zeker wanneer 
er rekening wordt gehouden met het feit dat corporatie Woontij ook nog zo’n 800 sociale 
huurwoningen in onze stad heeft, Vestia (Patrizia) 74 woningen en corporatie Mooiland  155 
stuks ten behoeve van de doelgroep.  Inmiddels heeft Woningstichting de 155 woningen 
van Mooiland overgenomen. In de gemeentelijke zienswijze heeft de gemeente Den Helder 

aangegeven akkoord te gaan met de overheveling van vastgoed van Woningstichting naar 
Helder Vastgoed BV onder de voorwaarde, dat het aantal woningen dat na overheveling in 
de TI achterblijft in de komende periode van vijf jaar minimaal 4.900 woningen bedraagt. 
Dat is volgens de gemeente Den Helder nodig om op gemeentelijk niveau te voldoen aan 
de minimaal benodigde omvang van de sociale kernvoorraad. Omdat, ook na de overheve-
ling, het aantal woningen binnen de TI, ondanks sloop en verkoop, de komende vijf jaar niet 
zal dalen beneden de 4.965 stuks wordt aan deze voorwaarde voldaan.

De over te hevelen woningen worden opgenomen in Helder Vastgoed BV, de reeds be-
staande 100% dochter van Woningstichting die gaat fungeren als de in de Herzieningswet 
Woningwet genoemde woonvennootschap (BV) en die zich mede  richt op het midden-
huursegment. Onder Helder Vastgoed BV blijven de huidige BV’s hangen. Tevens vindt daar 
de projectontwikkeling plaats, waaronder dat van maatschappelijk, Niet-DAEB en commer-
cieel vastgoed. Juist omdat die categorieën projectontwikkeling voor de gemeente Den 
Helder zo belangrijk zijn in verband met de herstructurering van twee wijken. De combi-
natie van ongeveer 4.400 woningen met de verschillende deelnemingen geeft de BV vol-
doende kritische massa en financiële kracht om een groot deel van de voor Den Helder 
broodnodige investeringen te blijven doen.

Woningstichting is in vergelijking met andere corporaties uitzonderlijk breed georiënteerd. 
Niet alleen is Woningstichting de enige corporatie (80 fte) met een aannemersbedrijf (65 
fte) en een Schilderwerken BV (90 fte), er zijn weinig andere corporaties met een eigen on-
derhoud BV (65 fte) en ook nog een onderhoud BV die volledig voor een andere corporatie 
werkt (25 fte). Deze BV’s zijn indertijd opgericht met als doel de werkgelegenheid in Den 
Helder te behouden. Daarnaast is, wegens het ontbreken van commerciële investeerders, 
Woningstichting wel verplicht in Den Helder te investeren op Niet DAEB en commercieel 
gebied om de adviezen van Team Deetman-Mans op te volgen om het stadshart aantrek-
kelijk te maken, omdat verpaupering van de stad voorkomen moet worden. Al deze activi-
teiten kunnen dan worden uitgevoerd in de BV. 

In de BV heeft Woningstichting bij toewijzing geen beperkingen van inkomensgrenzen. 
De minimale sociale opdracht wordt door de sociale tak vervuld en de BV richt zich zowel 
op sociale huisvesting als op de middeninkomens. Hierdoor kan worden doorgegaan met 
bijvoorbeeld de gemengde bewoning in de wijk Nieuw Den Helder. Er is in Den Helder een 
grote doelgroep met een inkomen van boven de huurtoeslaggrens (ruim € 28.000) dan wel 
DAEB-grens (ruim € 33.000), waarvoor nu nog onvoldoende huuraanbod is. Deze groep 
wordt voorzien via de BV. Dit wel binnen de randvoorwaarde dat er voldoende betaalbaar 
woningaanbod moet zijn voor de primaire doelgroep van de corporatie.



Splitsing Woningstichting Den Helder in sociaal en commercieel-
maatschappelijk deel
Woningcorporaties moeten betaalbare huisvesting voor lage inkomens regelen, dat is 
en blijft de kerntaak, ook voor Woningstichting. Corporaties zijn vermogensbeheerder, 
vastgoedondernemer en maatschappelijke dienstverlener in één. De Herzieningswet Wo-
ningwet maakt splitsing van de corporatie in een sociale tak, de TI, en een commercieel-
maatschappelijke tak, de BV,  mogelijk. Hierdoor wordt de uitvoering van de kerntaak 
beter beschermd, maar kan er in de commerciële huurmarkt meer concurrentie ontstaan.

Het vastgoed wordt overgeheveld van TI naar BV tegen de marktwaarde, zijnde 75% van 
de WOZ-waarde. Als tegenprestatie ontvangt Woningstichting vermogen in de vorm van 
aandelenkapitaal en agioreserve. Vervolgens wordt een deel van de agioreserve (€ 75 
mln) omgezet in een interne lening opdat de solvabiliteit van Woningstichting en HVBV 
meer worden gelijkgetrokken. Dat is praktisch te regelen door agioreserve uit te keren aan 
Woningstichting en de bijbehorende betaling van de uitkering door de BV om te zetten 
in een lening.

Bij de inrichting van beide organisaties wordt aangehaakt bij de ideeën die zijn opgeko-
men inzake zogenaamde regiecorporaties, waarbij de TI als een klein opgezette regiecor-
poratie opereert die diensten afneemt van de BV. Eenheid van bestuur en toezicht van 
BV en TI is mogelijk onder de Herzieningswet, deze constructie garandeert eenheid van 
beleid. 

Solide financieel beleid: de interne organisatie van Woningstichting Den Helder
Het solide financiële beleid van Woningstichting wordt mede bepaald door de interne 
omgeving van Woningstichting. In 2012 waren al veel organisatorische projecten afge-
rond, die mede de kaders schiepen voor een solide financieel beleid. Zo zijn dat jaar de 
statuten van de TI en alle verbindingen aangepast en zijn toetsingskaders voor zowel in-
vesteringen als verbindingen opgesteld. In 2014 zijn de statuten van Helder Vastgoed BV 
aangepast om deze zo veel als mogelijk voor te bereiden op de nieuwe regelgeving en de 
governance te optimaliseren. Nadat de Herzieningswet in werking is getreden zullen de 
statuten van zowel Woningstichting als van de verbindingen hierop worden aangepast. 
Ook het Huishoudelijk Reglement zal dan worden aangepast. 

In 2014 werd onder begeleiding van Deloitte het risicomanagement verder vormgege-
ven. Helder Vastgoed Onderhoud BV werkt vanaf juli 2014 met een nieuwe geautoma-
tiseerd systeem, waarvan de opstartproblemen voor een groot deel adequaat zijn op-
gelost. In de management letter van onze accountant werd redelijk positief geoordeeld 
over de processen en procedures van Woningstichting, naast aanbevelingen voor verdere 

verbetering. Deze betroffen onder meer het verder optimaliseren en zichtbaar implemen-
teren van controles op operationeel niveau waardoor de output vanuit de basisprocessen 
een sterkere basis vormt voor tussentijdse stuurinformatie. Inherent aan de noodzakelijke 
aanpassingen op tactisch niveau is daarnaast de kwetsbaarheid van deze exercitie als ge-
volg van Heyman-exposure alsmede het beperkter aanwezig zijn van of ontbreken van 
interne controle op de laatste (belangrijke) toevoegingen of correcties op directieniveau.

Solide Financieel beleid: terug naar de saaie jaarrekening: leve de historische kostprijs
Het financiële beleid van Woningstichting is erop gericht zo solide mogelijk te zijn en zo 
min mogelijk risico’s te nemen. In vorige jaarverslagen heeft Woningstichting daarom al 
een pleidooi gehouden voor het behoud van de historische kostprijs als grondslag voor 
de waardering van de vaste activa waarnaar we kortheidshalve verwijzen. Woningstich-
ting betreurt het dan ook dat in de AMVB van de Herzieningswet opgenomen staat dat 
waardering tegen marktwaarde mogelijk verplicht gaat worden. Dat gaat tot heel veel 
administratieve lasten leiden terwijl de jaarrekening een onjuist beeld gaat tonen. 

Solide financieel beleid: niet speculeren met derivaten
De financieringsbehoefte van corporaties is fors en de rente is vaak de hoogste kosten-
post. Van oudsher heeft Woningstichting ingezet om zo min mogelijk te lenen. Zo werd, 
al lang voordat dit op grotere schaal binnen de sector gebruikelijk werd, de verkoop van 
de bestaande huurvoorraad ingezet om de nieuwbouwprojecten de financieren. Met 
sommige van onze huidige maatschappelijke nieuwbouwprojecten wordt met de huur-
der overeengekomen de contante waarde van de huur vooraf te betalen zodat we niet 
hoeven te lenen. En indien mogelijk wordt maatschappelijk en bedrijfsmatig onroerend 
goed door ons  ontwikkeld ten behoeve van latere verkoop. Dit alles heeft als gevolg dat 
bij Woningstichting eind 2014 minder dan negentienduizend euro per vhe aan leningen 
uitstaat, hetgeen de helft is van wat in de corporatiesector gebruikelijk is. En de rentelas-
ten zijn daardoor beduidend lager. Leningen worden voor langere periodes afgesloten 
en de rente wordt voor de gehele looptijd vastgezet. Derivaten worden enkel gebruikt 
om zonder risico de rente voor langere tijd vast te zetten, dus geen margin calls en geen 
break clausules. Ook met het forse investeringsprogramma de komende jaren zal het 
totaal aan leningen niet uitkomen boven de tweehonderd en twintig miljoen euro, het-
geen omgerekend per vhe zeer ruim beneden het landelijk gemiddelde is.
Derivaten werden door Woningstichting ingezet om de rente voor de gehele looptijd 
van de lening vast te zetten. De meeste leningen worden afgesloten voor een periode 
van ongeveer twintig jaar. Door echter derivaten met een looptijd langer dan 10 jaar te 
verbieden gooit de overheid het kind met het badwater weg en loopt Woningstichting 
mogelijk onnodige renterisico’s, hetgeen is in strijd met het risicomijdende beleid. 
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Helaas moet Woningstichting concluderen dat andere corporaties minder terughou-
dend waren met het inzetten van derivaten en daar zelfs mee speculeerden, met name 
Vestia. Woningstichting vindt het dan ook onterecht dat de rekening van de speculatie-
verliezen via de saneringsheffing bij andere corporaties is neergelegd omdat in de ogen 
van Woningstichting het speculeren met derivaten niet beschouwd mag worden als een 
volkshuisvestelijke activiteit. Derhalve is Woningstichting samen met enkele andere cor-
poraties een bestuursrechtelijke procedure tegen deze heffing gestart.

Solide financieel beleid: de heffingen
De afgelopen jaren werd de politiek mede gedomineerd door de discussies rondom 
de vele financiële heffingen die aan corporaties opgelegd werden: de Vestiaheffing, de 
Vogelaarheffing, de verhuurdersheffing en de vennootschapsbelasting. Door de ANBI 
status (tot en met 2011) en doordat de WOZ waarde van ons bezit is gedaald alsmede 
door het gebruik van de fiscale onderhoudsvoorziening heeft Woningstichting de betaling 
van vennootschapsbelasting weten uit te stellen. Echter, de Verhuurderheffing stijgt tot zes 
miljoen per jaar en de Vestiaheffing heeft de afgelopen jaren meer dan vier miljoen euro 
gekost. Deze tasten de zo belangrijke kasstromen van Woningstichting ernstig aan. Door 
de vele heffingen wordt de financieringscapaciteit van alle corporaties dusdanig aangetast, 
dat er veel minder ruimte voor investeren overblijft. 

De corporatiesector ligt de laatste jaren zwaar onder vuur. Nieuwe heffingen en belastingen 
volgen elkaar op. In dit kader is het begrip “Total Tax Contribution”’ geïntroduceerd. Met 
dit begrip wordt gedoeld op de bijdrage die een organisatie levert aan de samenleving in 
allerlei vormen van belastingen en heffingen. Woningstichting heeft deze voor 2014 voor 
haar corporatieactiviteiten, dus exclusief de verbindingen, op een rijtje gezet. De loonhef-
fing is  1,4 mln euro per jaar, de omzetbelasting  4,0 mln euro, de onroerend zaak belasting 
met rioolrecht  4,3 euro, de Vestiaheffing  2,0 mln euro , de Verhuurderheffing  4,5 mln euro 
(en deze stijgt naar  6,4 mln euro), de betaling van de vennootschapsbelasting is uitgesteld 
door het tijdelijk gebruik kunnen maken van fiscale faciliteiten maar zou zo’n  3,5 mln euro 
per jaar bedragen en aan vergunningen en overdrachtsbelastingen wordt zo’n  0,5 mln euro 
per jaar uitgegeven. In totaal is dit  20 mln euro. Bij een omzet van circa  63 mln euro per jaar 
betekent dit dat Woningstichting Den Helder bijna een derde van haar omzet afdraagt aan 
de verschillende overheden. Zonder Verhuurderheffing, vennootschapsbelasting en Vestia-
heffing zou dit een zesde deel zijn geweest. Of anders gezegd: van de huur die de huurders 
betalen gaat bijna een derde naar de overheid, dat is gelijk aan alle huurbetalingen van ja-
nuari tot en met april. Pas vanaf mei gaat het geld naar onderhoud etc.. Zou deze som voor 
de gehele corporatiebranche opgeld doen, dan gaat het om een bedrag van vier miljard 
euro dat wordt afgedragen aan de overheid. 

Zoals elders beschreven in dit jaarverslag, kent Woningstichting een solide bedrijfsmatig 
rendement. Daarnaast heeft Woningstichting ook nog een groot maatschappelijk rende-
ment. Omdat Woningstichting slechts 63% van de maximaal redelijke huur vraagt, terwijl 
andere corporaties 68% vragen, ontvangen onze huurders zo’n zeven miljoen euro extra 
aan huurkorting. Daarnaast steekt Woningstichting zo’n tien miljoen euro in onrendabele 
toppen op nieuwbouwprojecten. Aan leefbaarheid wordt ruim een miljoen euro per jaar 
uitgegeven, zowel direct via investeringen in de woonomgeving als indirect via onder meer 
wijkmeesters. En aan onderhoud wordt gemiddeld ongeveer negen miljoen meer besteed 
dan commerciële beleggers zouden doen. In totaal is het maatschappelijk rendement van 
Woningstichting zo’n dertig miljoen per jaar, elk jaar weer.  

Solide financieel beleid: de uitgangspunten voor 2015 en later
Er zijn twee grote herstructureringsprojecten, respectievelijk in Nieuw Den Helder en in het 
stadshart. Ook worden enkele woon- en zorgcomplexen gebouwd alsmede brede scholen 
waarbij sprake is van een omvangrijke onrendabele top. De omvangrijke tekorten die voort-
vloeien uit de herstructureringsprojecten komen voor een groot deel ten laste van onze cor-
poratie. Die middelen zullen er dan wel moeten zijn. In de meerjarenplanning 2015-2019 van 
Woningstichting staat opgenomen dat er voor 150 miljoen euro aan investeringen uitgege-
ven gaat worden en dat er ruim 30 miljoen euro aan onrendabele toppen komt. 

Het resultaat uit normale bedrijfsvoering was in 2014 positief. En op basis van de oorspron-
kelijke meerjarenbegroting zou dit normaliter ook de komende jaren het geval zijn. Door 
nieuwe richtlijnen voor de jaarverslaggeving zijn de afschrijvingslasten flink gestegen doch 
dit kon worden opgevangen. Nu jaarlijks echter ook miljoenen euro’s moeten worden afge-
dragen aan Vestiaheffing en verhuurderheffing, wordt het resultaat de komende jaren wel 
negatief en, nog erger, ook de daarbij behorende kasstromen worden aangetast. Dat brengt 
op kortere termijn de financierings- en daarmee de investeringscapaciteit in gevaar en op 
de langere termijn de continuïteit. Het extra verkopen van woningen, oftewel het verkopen 
van het tafelzilver, is een onjuiste methode om de tekorten uit de normale exploitatie aan te 
zuiveren. Want dan resteert er te weinig financiële ruimte voor herstructureringsprojecten. 
Door de economische crisis is het sowieso moeilijker geworden om woningen te verkopen. 
Al met al kan Woningstichting enkel overleven door huurverhogingen en door te schrappen 
in investeringen.

Verder hanteert Woningstichting als uitgangspunt dat groot onderhoud en woningverbe-
teringen slechts worden geactiveerd wanneer ze leiden tot een huurverhoging boven de 
jaarlijkse reguliere huurverhoging. Dat is meestal niet het geval en dit verklaart mede de rela-
tief hoge kosten van onderhoud die Woningstichting in vergelijking met andere corporaties 
heeft opgenomen in haar resultatenrekening. Nieuwe richtlijnen schrijven echter voor dat 



vanaf 2012 de onderhoudsuitgaven eerder geactiveerd zullen moeten worden. Dat botst met 
ons voorzichtigheidsprincipe en het hanteren van een consistente gedragslijn. Onder meer 
de forse omvang van de investeringsprojecten alsmede de vele onverwachte beleidswijzigin-
gen bij de overheid leiden bij Woningstichting tot structurele aandacht voor risicomanage-
ment. Daartoe is bij Woningstichting een systematiek ingevoerd, waarbij de inschatting van 
de kans op het voorkomen van risico’s en de eventuele financiële gevolgen geanalyseerd 
worden. Op basis daarvan wordt bepaald welke maatregelen al dan niet genomen worden. 
Niet alleen investeringsprojecten, ook andere risico’s zoals financiering, staatssteun en aan-
besteding worden beoordeeld. Deze risicoanalyses worden met Raad van Commissarissen 
besproken. Grootste risico is in onze ogen het overheidsbeleid, dat weinig stabiel is en tot 
veel onzekerheid leidt. In 2014 is een nieuwe inventarisatie gemaakt van de grootste risico’s 
van Woningstichting, in 2015 zullen de beheersmaatregelen verder worden uitgewerkt.
Bij het beoordelen van de investeringsprojecten worden zowel het maatschappelijke als 
bedrijfsmatige rendement meegenomen. In het investeringsstatuut staat opgenomen aan 
welke financiële, maatschappelijke en juridische criteria de nieuwbouwprojecten moeten 
voldoen. Projecten worden getoetst of ze een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld het opvan-
gen van de vergrijzing en het behoud van een kritisch massa aan maatschappelijk voorzie-
ningen. Dit opdat Den Helder, ondanks de krimp, aantrekkelijk als woonplaats blijft door 
een breed scala aan goede voorzieningen. Daarnaast wordt met name in de wijk Nieuw 
Den Helder ernaar gestreefd een andere mix met meer koop en dure huur en minder goed-
kope huur te krijgen opdat de bevolkingssamenstelling minder eenzijdig wordt. Daartoe 
wordt veel goedkope voorraad gesloopt, maar in de nieuwbouw wordt ook weer voor onze 
primaire doelgroep “teruggebouwd”.

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

Speciale aandacht hebben zorginstellingen omdat Woningstichting relatief veel zorg-
gebouwen in bezit heeft. De totale benodigde capaciteit aan intramurale zorg zal door 

bezuinigingen de komende jaren in Den Helder met ongeveer tweehonderd plaatsen da-
len. Voor een deel wordt dit gerealiseerd door sloop van verouderde gebouwen. Verder zal 
nieuwbouw van  zorggebouwen  pas gebeuren wanneer de maximale capaciteit niet wordt 
overschreden. De rentestand, kosten planmatig onderhoud, hoogte onrendabele toppen 
alsmede de verkoop van woningen zijn voor Woningstichting de belangrijkste parameters 
en worden intensief gevolgd. Maandelijks wordt niet alleen een financieel resultatenover-
zicht opgesteld, maar ook een liquiditeitsprognose voor de rest van het jaar alsmede de 
langere termijn gemaakt. Ieder kwartaal wordt de management informatie met onder meer 
ontwikkelingen binnen de verhuur opgesteld. In het verbindingenstatuut staat ondermeer 
het toetsingskader opgenomen aan de hand waarvan verbindingen beoordeeld worden, 
ondermeer de minimale solvabiliteit (gelijk aan die van Woningstichting zelf ) en minimum 
aandeel in vermogen (>50%) staan opgenomen. Woningstichting trok tot eind 2006 haar 
leningen aan via de gemeente Den Helder, maar doet dat vanaf 2007 via de reguliere fi-
nancieringsinstellingen en/of banken. Deze leningen worden door het WSW geborgd. De 
gemeente Den Helder heeft zich daarbij bereid getoond voor maximaal 250 miljoen euro 
als finale achtervang te willen fungeren. Dit maximum zal overigens de komende jaren niet 
nodig zijn volgens de meest recente meerjarenbegroting. Verder wordt de financiering van 
de verschillende B.V.’s apart via de markt geregeld. 

De geconsolideerde omzet van Woningstichting, inclusief haar deelnemingen, bedraagt 
100 Mln euro. Hiervan heeft 62 Mln euro betrekking op huuropbrengsten en overige op-
brengsten die met de normale bedrijfsuitvoering te maken hebben. Daarnaast heeft 7 Mln 
euro betrekking op de verkoop van bestaande huurwoningen. De deelnemingen hadden 
in totaal een omzet van 28 Mln euro. Dat is inclusief de omzet die gemaakt wordt ten be-
hoeve van Woningstichting zelf en de aan haar gelieerde deelnemingen. Uitgangspunt is 
dat commerciële activiteiten een positief rendement moeten tonen. Dat was in het afgelo-
pen boekjaar met een winst na belastingen van 811.000 euro het geval voor het totaal van 
onze verbindingen. 

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting beoordeelt jaarlijks de financiële continuïteit van Wo-
ningstichting. De zes terreinen van toezicht zijn: kwaliteit financiële informatie, behoud 
maatschappelijk gebonden vermogen, financieel risicobeheer, liquiditeit, solvabiliteit en 
draagkracht vermogen. De door het CFV uitgevoerde beoordeling bij Woningstichting gaf 
geen aanleiding tot het doen van interventies.

De omvang van het volkshuisvestelijk vermogen, zowel nu als in de nabije toekomst, is 
volgens het CFV meer dan voldoende in het licht van de opgave, strategie en risicopro-
fiel. De financiële continuïteit is gewaarborgd, rekening houdend met de voorgenomen 
investeringen en de opgaven waaraan Woningstichting zich heeft verbonden. De financie-
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§ 5
ringsruimte, lees kasstromen, zijn wel beperkt door de Vestiahefing en Verhuurderheffing. 
Doch nadat een aantal investeringen is geschrapt dan wel uitgesteld, kunnen de resterende 
investeringen worden uitgevoerd. Doordat van deze resterende investeringen minimaal de 
helft nog niet het definitieve stadium bereikt heeft, kan bij ongunstige ontwikkelingen tij-
dig ingegrepen worden om de financiële continuïteit niet in gevaar te brengen. 

CFV vergelijkt jaarlijks in een benchmark Woningstichting met andere corporaties. De ICR 
(Interest Coverage Rate) bij Woningstichting is in de prognose periode 2,1 , terwijl die lan-
delijk 1,8 is en de signaleringsnorm 1,4 bedraagt. De DSCR (Debt Service Coverage Rate) 
bij Woningstichting is in de prognose periode 2,4 , terwijl die landelijk 1,3 is en de signa-
leringsnorm 1,0 bedraagt. De LTV (Loan To Value) op bedrijfswaarde bij Woningstichting 
is in de prognose periode 66,7 , terwijl die landelijk 64,4 is en de signaleringsnorm 85,0 
bedraagt. En de nominale schuld per vhe bij Woningstichting is in de prognose peri-
ode 20.500 euro, terwijl die landelijk 35.500 euro is en de signaleringsnorm 45.000 euro 
bedraagt. Kortom, aan alle financiële criteria wordt in de prognoseperiode 2014-2018 
voldaan.

Belangrijkste conclusie van de Corporatie Benchmark van Aedes was dat Woningstichting 
als enige corporatie met meer dan 10.000 verhuureenheden zowel qua bedrijfslasten als qua 
huurderstevredenheid tot de A-categorie behoort. Woningstichting en haar medewerkers 
zijn uiteraard trots op dit resultaat.

De financiële middelen die de komende jaren beschikbaar zijn voor nieuw beleid ten behoe-
ve van de maatschappelijke taak worden bepaald door de toekomstige kasstromen. Deze 
worden nadelig beïnvloed door Vestiaheffing en Verhuurderheffing. In de oude investerings-
portefeuille is veel geschrapt en investeringen zijn uitgesteld. Ondanks deze aanpassingen 
blijft Woningstichting in de stad investeren. Zoals voormalig minister Van der Laan stelde: er 
zijn immers in Den Helder geen andere corporaties of particuliere ontwikkelaars die de in-
vesteringen zouden kunnen overnemen. De in het verleden behaalde resultaten tonen aan 
dat Woningstichting met haar beleidskeuzes op de goede weg zat. De krimp werd en wordt 
opgevangen door goedkope flats te vervangen door een beperkt aantal duurdere, maar nog 
steeds betaalbare woningen, zowel huur als koop. Zoals uit het projectenoverzicht blijkt, 
blijft Woningstichting breed investeren, onder meer in maatschappelijk vastgoed en zorgin-
stellingen. Dit opdat er een aantrekkelijk leefklimaat blijft in Den Helder. Door de vergrijzing 
wordt ook veel uitgegeven aan seniorenwoningen. Woningstichting blijft gelden vrijmaken 
voor nieuw beleid ten behoeve van de maatschappelijke taak en het aanwezige vermogen 
wordt daarvoor ingezet. Ook de komende jaren zal gemiddeld zo’n zes miljoen euro per 
jaar voor onrendabele toppen op nieuwbouwprojecten worden gereserveerd. En jaarlijks 
zal een klein miljoen euro worden uitgegeven aan leefbaarheidprojecten, waaronder de bij-

drage aan het woonomgevingconvenant met de gemeente. In de wijk Nieuw Den Helder 
zal bij veel van onze projecten het accent worden gelegd op onderwijs en opvoeding van 
de jeugd. Woningstichting hecht veel waarde aan een goede relatie met de accountants en 
zowel directie als Raad van Commissarissen laten zich meermaals per jaar informeren door 
hen over de laatste ontwikkelingen. De accountant functioneert als onafhankelijk klankbord. 
Voor zover mogelijk scheiden we wel altijd de controlefunctie en de adviesfunctie. Voor con-
tractjaar 2015 en verder is na aanbesteding door onze Raad van Commissarissen BDO als 
controlerend accountant benoemd.

Om de uitgangspositie voor maatschappelijk ondernemerschap te behouden maakt Wo-
ningstichting gebruik van haar netwerk. Zowel de Raad van Commissarissen als de directie 
hebben regelmatig contact met belanghouders, lokale en landelijke politici om de belangen 
van Woningstichting naar voren te brengen. Woningstichting is lid geworden van branche-
organisatie Aedes. Alle commissarissen zijn lid van de Vereniging Toezichthouders Woning-
corporaties (VTW). En om de vier jaar vindt een visitatie plaats. Woningstichting werkt samen 
met andere Noord-Hollandse corporaties. Doel is om onder meer de beeldvorming rondom 
corporaties positief te beïnvloeden. Successen worden dan ook, nadrukkelijker dan vroeger, 
in de pers gebracht. En over alle ontwikkelingen betreffende de splitsing, woonakkoord en 
het al dan niet schrappen van investeringen, wordt uitgebreid gecommuniceerd. Er is een 
proactief persbeleid, ook via website en Woonmagazine. Soms alleen aan rechtstreeks be-
trokkenen, zoals lokale en landelijke politici. Soms ook via de pers. Intern verloopt communi-
catie via Huisnummer en directiemededelingen. 

Woningstichting is ervan overtuigd dat door goede communicatie steeds meer inzicht komt 
in de redenen waarom Woningstichting bepaalde acties neemt. Dit jaarverslag is aange-
vuld met een uitgebreid maatschappelijk jaarverslag, omdat de jaarverslagen een structu-
rele en blijvende weergave vormen van hetgeen het afgelopen jaar vaak op ad hoc basis 
is gecommuniceerd. De jaarverslagen dienen niet alleen een verslag te doen van hetgeen 
Woningstichting het afgelopen jaar uitgevoerd heeft, ze dienen ook de beweegredenen 
en achtergronden van onze acties weer te geven. Doelgroepen zijn dan ook niet alleen de 
rechtstreeks bij Woningstichting betrokken belanghouders en eigen medewerkers, doch 
ook politici en andere partijen die iets verder van onze Woningstichting af staan. 
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PERSONEEL EN ORGANISATIE
Wisseling van bedrijfsleider
Door vertrek van de bedrijfsleider Concern Beheer is er een nieuwe opvolger aangesteld. Het 
betreft een interne kandidaat vanuit de afdeling Concern Beheer zelf.

Helder Vastgoed Alkmaar bv
Per 1 januari 2014 is een nieuw bedrijf aan ons concern toegevoegd: Helder Vastgoed Alk-
maar bv (HVA). Hiërarchisch staat HVA naast HVO in het organogram van de Holding “Helder 
Vastgoed”. Het bedrijf valt formeel onder verantwoording van dhr R.P. Waltmann. 
De dagelijkse uitvoering valt onder verantwoordelijkheid van A.H.M. de Winter.
Zonder deze leidinggevenden mee te rekenen telde HVA bij de start 23 medewerkers, ver-
deeld over 22,2 fte’s.  Gedurende 2014 groeide HVA naar 25 medewerkers en fte’s 24,2. Het 
eind van de groei lijkt nog niet te zijn bereikt.

Stagiaires/leerwerkplekken 
Woningstichting en haar bv’s staan er voor open om studenten van verschillende opleidin-
gen een stageplaats te bieden. In 2014 vonden vijf stagiaires en/of leerlingen een plek bij 
Helder Vastgoed Onderhoud BV en negen volbrachten hun stage bij Woningstichting Den 
Helder of zijn daar nog mee bezig. Helder Vastgoed Schilderwerken en Dozy  leidden ook 
beide een stagiaire op in 2014. 

Opleiding en training  
Een groot aantal medewerkers was in het verslagjaar actief op het gebied van trainingen, 
cursussen en opleidingen. Al deze studieactiviteiten vielen onder het kopje “functiegebon-
den scholing” en zijn volledig door Woningstichting vergoed. Van het individuele loopbaan-
ontwikkelingsbudget waarop de medewerkers conform de CAO Woondiensten recht heb-
ben, is door twee personen gebruik gemaakt. Incompany zijn de volgende cursussen en 
trainingen gegeven:
• Veilig werken op hoogte,  voor de vaklieden van HVO en HVA
• Basiscursus elektrotechniek, voor de vaklieden van HVO en HVA
• Asbest en Recht, voor de medewerkers van groep Vastgoedbeheer
• Berekenen van actueel inkomen, voor medewerkers van Woondiensten
De leden van de RvC en de directie hebben in verband met de aanschaf van een Ipad een 
training Papierloos Vergaderen gevolgd. Dit papierloos vergaderen bevalt zo goed dat in-
middels ook de MT-leden met een Ipad zijn uitgerust.

Bij HVO is één van de medewerkers tot leermeester geschoold. Degenen die al leermeester 
zijn, volgen de herhalingscursussen.
De afdeling I&A bood het personeel van de TI, Helder Vastgoed Onderhoud en Helder Vast-
goed Schilderwerken in het verslagjaar een verdiepingstraining voor het bedrijfsmatig ge-

bruik van ons office-pakket (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) aan. Voor deze cursussen was 
veel animo. Zo ook maakten de medewerkers in het verslagjaar gebruik van een opfriscursus 
op het gebied eWorx. 

Woonplein/KCC 
Diverse trainingen op het gebied van inkomensberekening, computervaardigheden, 
technische training en juridische achtergrond zorgen ervoor dat het kennisniveau van de 
medewerkers steeds stijgt, een lijn die we in 2015 zullen aan houden.

ICT  
Het in 2012 geïmplementeerde primair systeem Tobias AX van leverancier Aareon (voorheen 
SG) is in 2014 behoorlijk aangepast en geüpdatet. Steeds meer modules van dit systeem 
zijn volop in gebruik: de medewerkers van Helder Vastgoed Onderhoud maken sinds 2014 
gebruik van de Tobias AX- module Onderhoud en de wijkopzichters van Vastgoedbeheer 
van de module Inspectie. De urenregistratie van alle medewerkers van de TI en van Helder 
Vastgoed Onderhoud verloopt sinds januari 2015 alleen nog via Tobias AX. 

De medewerkers in het kantoor van de Energieweg kregen in 2014 de beschikking over een 
draadloos computernetwerk dat het mogelijk maakt om de mobiele telefoons te verbinden 
met het internet en met de mailservers van Woningstichting Den Helder. De teamleiders van 
Heldervastgoed Schilderwerken kunnen sinds 2014 op locatie verbinding maken met het 
netwerk om de urenregistratie te regelen. Dit spaart vele autokilometers uit.

De KPN-contracten voor mobiele telefonie zijn per 2015 verlengd. De diverse soorten bun-
dels zouden nu beter moeten passen bij ons gebruik. 

Ziekteverzuim 
Het gemiddelde ziekteverzuim van Woningstichting over 2014 was 3,3% (ex zwangerschaps-
verlof ). Een stijging van 1% ten opzichte van 2013. In 2014 hebben we geen instroom in de 
WIA of WGA gehad. 
Het ziekteverzuimcijfer binnen Helder Vastgoed Onderhoud bv over 2014 was 3,2%, een 
aanzienlijke daling vergeleken met het percentage van 7,3 in 2013. De oorzaak hiervan ligt 
helaas in het overlijden van twee langdurig zieke medewerkers, die beiden voor hun ziekte 
ook al gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren. In 2014 was er geen instroom in de WIA of WGA.
Bij ons nieuwe bedrijf Helder Vastgoed Alkmaar bv bedroeg het ziekteverzuimcijfer over 
2014 3,5%. Ook hier geen instroom in de WIA of WGA.
Het ziekteverzuimcijfer bij Helder Vastgoed Schilderwerken over 2014 bedroeg 3,6% en bij 
aannemersbedrijf Dozy 4,7%.
De directie is zeer content met de lage ziekteverzuimcijfers van 2014.
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Ziektepreventie
De arbodienst voerde in 2014 een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uit ten behoeve van 
alle medewerkers van Woningstichting Den Helder, Helder Vastgoed Onderhoud en Helder 
Vastgoed Alkmaar. Het PMO bestond uit een vragenlijst en een facultatief individueel me-
disch onderzoek. Het medische onderzoek bestond uit een bloedonderzoek waar het cho-
lesterol- en de glucosewaarden zijn gemeten,  een bloeddruk test, gewichtmeting en een 
oog- of gehoortest. Een medewerker van de arbodienst besprak na afloop de resultaten met 
elk van de medewerkers. De directie ontving een geaggregeerde en geanonimiseerde uit-
slag van het onderzoek. Belangrijke conclusie van het onderzoek is dat het personeel meer 
dan gemiddeld gemotiveerd is. 

De stoelmassage op het werk en de mogelijkheid tot deelname aan bedrijfsfitness zijn ook 
dit jaar naar tevredenheid van onze medewerkers gecontinueerd. De sportschool is inmid-
dels overgegaan in andere handen. Voor ons bedrijf Helder Vastgoed Alkmaar bv is een con-
tract afgesloten met een sportschool in Alkmaar. Jammer genoeg maakt hiervan slechts één 
medewerker gebruik.

Veiligheid en welzijn 
Door te drukke werkzaamheden is de jaarlijkse ontruimingsoefening bij Helder Vastgoed 
Onderhoud BV erbij ingeschoten. Bij Woningstichting is er wel een onaangekondigde 
ontruimingsoefening gehouden, met medewerking van de brandweer en een levensecht 
slachtoffer. De oefening verliep naar wens. Onze Bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat 
eind 2014 uit 28 bedrijfshulpverleners. Zij hebben allen de 2-daagse basiscursus Bedrijfs-
hulpverlening van DHTC gevolgd en nemen jaarlijks deel aan de herhalingscursus van 1 
dag. Woningstichting Den Helder beschikt over 21 bedrijfshulpverleners. Dit is inclusief de 
vijf wijk/huismeesters die op hun werkplek in de wijk eerste hulp kunnen bieden. Helder 
Vastgoed Onderhoud BV beschikt over vijf bedrijfshulpverleners en Helder Vastgoed Alkmaar 
BV over twee bedrijfshulpverleners. Op alle locaties hebben onze bedrijfshulpverleners een 
AED-apparaat tot hun beschikking.

In 2014 zijn er bij HVO twee kleine bedrijfsongevallen geweest, die voornamelijk te wijten 
waren aan onhandigheid. Eén medewerker moest in het ziekenhuis zijn hand laten verbin-
den. Ook bij HVA is één klein ongeval geweest, eveneens te wijten aan onhandigheid.
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Alarmerend was een ernstig ongeval dat zich bij één van de timmerlieden van Helder Vast-
goed Schilderwerken tijdens het werk voordeed. Dit ongeval is gemeld bij de inspectie SWZ 
(arbeidsinspectie) en was aanleiding tot aanpassing van de veiligheidsprocedure (VGM in-
structie) hoe om te gaan met roterende machines. De commissie Veiligheid Gezondheid en 
Welzijn (VGW) is dit jaar vier keer bijeen geweest. Onderwerpen van gesprek zijn de aan-
dachtspunten voortvloeiend uit de Risico Inventarisatie &Evaluatie van beide locaties. 

Medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) 2013
Iedere twee jaar wordt er binnen het hele bedrijf een medewerkertevredenheidsonder-
zoek (MTO) uitgevoerd. De ene keer vindt er een groot onderzoek uitgevoerd door een 
extern bureau plaats en de andere keer een kleiner onderzoek uitgevoerd in eigen beheer.
Eind 2013 was het tijd voor een onderzoek in eigen beheer. Begin 2014 werden de resul-
taten gepresenteerd en volgde een gespreksronde per groep. In 2015 is het weer tijd voor 
het door een extern bureau uitgevoerde MTO.

Werkkostenregeling  
Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) van kracht en heeft elke bedrijfsleider 
per medewerker een budget. Voor het declaratieproces geldt sindsdien het vier ogen 
principe: naast de goedkeuring van de bedrijfsleider is ook de goedkeuring van de afde-
ling P&O vereist. Evaluatie over 2015 zal moeten uitwijzen of verdere aanpassing van de 
procedure nodig is.

Bonussen Schilders
Helder Vastgoed Schilderwerken keerde eind 2014 haar schilders slechts de helft van de 
bonus uit omdat op dat moment nog niet bekend was of en zo ja, hoeveel winst deze 
bv over 2014 behaalde. Op grond van het uiteindelijke resultaat is vervolgens besloten in 
2015 de helft van het tweede deel van deze bonus uit te keren. 

CAO 2014
Na herhaaldelijke CAO onderhandelingen tussen Aedes en de bonden is uiteindelijk in 
oktober 2014 door de CAO-partijen vastgesteld dat men zo ver uit elkaar stond dat sprake 
was van een impasse. De onderhandelingen zijn tot nader bericht stopgezet. Pijnpunten 
waarin men niet tot elkaar kan komen zijn met name de loonsverhogingen en de afschaf-
fing van het voorwaardelijk recht op extra ouderdoms- en nabestaandenpensioen (VPL). 
Het VPL wordt mogelijk stapsgewijs afgeschaft. Totdat een nieuwe CAO is overeengeko-
men blijft de oude CAO van kracht.

Per 1 januari 2015 is wettelijke pensioenopbouw gemaximeerd op 1,875% per jaar. De 
bonden zijn er mee akkoord gegaan de verlaging van de pensioenpremie te verdelen 
tussen de  werkgevers en de  werknemers. Het pensioengevend jaarloon waarover belas-
tingvrij pensioen mag worden opgebouwd is per die datum gemaximeerd op € 100.000,-. 

Werkingssfeeronderzoek Helder Vastgoed Onderhoud bv
Naar aanleiding van een signaal van het pensioenfonds Bouwnijverheid deed het Tech-
nisch Bureau Bouwnijverheid een onderzoek naar de rechtmatige aansluiting van Helder 
Vastgoed Onderhoud bij het pensioenfonds SPW. HVO is aangesloten bij het pensioen-
fonds voor Woningbouwcorporaties, het SPW. Het vermoeden van het pensioenfonds 
voor Bouwnijverheid bestond dat zij vanwege de aard van hun werkzaamheden aange-
sloten diende te zijn bij hun fonds. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat Helder Vast-
goed Onderhoud bij het SPW aangesloten mag blijven. Helder Vastgoed Onderhoud valt 
(dus) niet onder de CAO Bouwnijverheid. Daarnaast gaf Aedes in december in het kader 
van een mogelijke overheveling van de medewerkers een voorwaardelijke gelijkstellings-
verklaring CAO Woondiensten voor Helder Vastgoed B.V. af.

Overheveling
Het plan van de directie om het personeel van de TI over te hevelen naar Helder Vastgoed 
BV is in de maanden september en oktober onder het genot van een kopje koffie en een 
drankje in onze projectwinkel gepresenteerd aan alle medewerkers. Ook zijn de mede-
werkers via directiemededelingen en via de OR regelmatig geïnformeerd over de actuele 
stand van zaken. 

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad behartigt de belangen van alle medewerkers van Helder Vastgoed 
Onderhoud, Helder Vastgoed Alkmaar en de Toegelaten Instelling. In 2014 kozen de 
medewerkers nieuwe leden van de Ondernemingsraad. Het meest belangrijke onder-
werp waarover de OR met de directie heeft gesproken betrof het plan om te gaan splitsen 
(overhevelen medewerkers en deel bezit).  Volgens dit plan gaan namelijk alle medewer-
kers, die nu voor de Toegelaten Instelling werken, over naar Helder Vastgoed BV. De On-
dernemingsraad gaf de directie een akkoord voor de overheveling onder voorwaarde dat 
de medewerkers onder de  huidige CAO Woondiensten en bij het huidige pensioenfonds 
SPW blijven. Omdat inmiddels duidelijk is dat aan deze voorwaarde kan worden voldaan 
heeft de Ondernemingsraad definitief positief geadviseerd naar de directie toe.
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Personeelsuitje Woningstichting naar Rijksmuseum Amsterdam
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Leeftijdsopbouw per 31 december 2014
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Ziekteverzuim per 31 dec. 2014
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komen. Dit is het aantal dat minimaal nodig is om een groot deel de onrendabele top-
pen op de nieuwbouwprojecten te dekken, maar is door de economische recessie en de 
maatregelen van het kabinet lager dan de aantallen uit het verleden.
Alle woningen die ter verkoop aan derden worden aangeboden, worden getaxeerd door 
een onafhankelijke makelaar op het moment dat ze voor het eerst worden aangebo-
den. Mede op basis van deze taxatie, doch ook op basis van o.m. marktontwikkelingen 
en WOZ-waarde  wordt door onze interne makelaar vastgesteld wat de waarde van 
het pand is op het moment dat deze daadwerkelijk wordt verkocht. Zo’n verkoop kan 
plaatsvinden tot vijf jaar na de oorspronkelijke taxatie. De uiteindelijke verkoopprijzen 
zijn, afhankelijk van de situatie, 0% tot 10% lager dan de marktprijzen. Van woningen die 
verkocht worden met een prijs die meer dan 10% afwijkt van de WOZ waarde, wordt een 
nieuwe, onafhankelijke taxatie gedaan. 

In overleg met het Ministerie van BZK worden in de herstructureringswijken ook koop-
woningen met een prijs van boven de 200.000 euro en woningen met middeldure huur 
gebouwd teneinde een meer gevarieerde voorraad te krijgen.

De verkoopopbrengsten zijn gebruikt ten behoeve van de dekking van een deel van 
de onrendabele toppen van nieuwbouwprojecten. In 2014 wordt voor 10.304.000 euro 
aan onrendabele toppen (ORT) als last meegenomen. De bouw van 21 woningen aan 
de Tuinstraat (+ 653.000 euro), verbouwing Beatrixstraat Noordzijde (+ 383.000 euro), 
nieuwe bibliotheek in School7 (+ 274.000), MFC in Julianadorp (+ 495.000) en de ver-
bouwing van basisschool De Snip (+ 210.000 euro) kennen alle een iets hogere ORT dan 
oorspronkelijk verwacht. Nieuwe ORT’s zijn er voor de 75 te realiseren (zorg-)woningen 
aan Scheldestraat/Marsdiepstraat (6.688.000 euro) en voor 21 aanleunwoningen aan de 
Vechtstraat (2.785.000 euro). Bij het stopgezette project nieuwbouw Imares valt 109.000 
euro vrij in verband met ontvangen financiële compensatie. Ook de ORT inzake de aan-
koop van verschillende van Mooiland-Vitalis aangekochte panden ( 24.000 euro) valt vrij. 
En bleken de ORT’s op de grondposities in Julianadorp met in totaal 1.051.000 euro te 
hoog zijn ingeschat. Per saldo wordt in totaal in 2014 10.304.000 euro aan de voorziening 
ORT toegevoegd. 
De waardering van ons bezit is in principe gebaseerd op historische kostprijs minus af-
schrijvingen. Echter, in die gevallen dat van een sociaal cluster de bedrijfswaarde lager 
was dan de historische kostprijs minus afschrijvingen nemen we de lagere bedrijfswaar-
de. De boekwaarde van commerciële clusters wordt vergeleken met de marktwaarde 
en indien deze lager is, nemen we de lagere marktwaarde. Herberekening leidde tot 
een (boekhoudkundig) voordeel van 7.908.000 euro.  De boekwaarde van de materiële 
vaste activa in exploitatie op basis van de historische kostprijs is 219 mln euro. De actuele 
waarde is 394 mln euro. De parameters die gebruikt worden om de bedrijfswaarde te 

FINANCIËN
“Jaarrekening van corporaties zijn voor buitenstaanders onbegrijpelijk en voor 
insiders hilarisch” meldde Johan Conijn, buitengewoon hoogleraar Woningmarkt 
aan de UvA, in het Aedes magazine. We citeren hem jaarlijks. Desalniettemin een 
korte toelichting op de financiën van Woningstichting Den Helder in 2014. 

De verlies- en winstrekening van Woningstichting geeft een positief saldo van 2.145.000 
euro (vorig jaar 4.805.000 euro negatief ). In de begroting was een verlies van 5.625.000 
euro opgenomen. De doelstelling van Woningstichting is om jaarlijks een budgettair 
neutraal resultaat te behalen. Alle middelen zijn uitsluitend besteed in het belang van 
de volkshuisvesting. Van het behaalde resultaat had 7.908.000 euro betrekking op boek-
houdkundige herwaarderingen. Daarnaast is 7.395.000 euro positief resultaat behaald op 
de verkoop van woningen. Er is echter ook 10.304.000 euro gereserveerd voor toekom-
stige onrendabele toppen op nieuwbouwprojecten. Dat alles maakt dat het genormali-
seerde bedrijfsresultaat 3.367.000 euro negatief bedroeg. 

De kwalitatieve analyse van het resultaat leert dus dat het resultaat uit normale bedrijfs-
uitoefening 3.367.000 euro bedroeg. Begroot was hiervoor een verlies van 16.000 euro. 
De opbrengsten waren iets lager dan begroting, met name door iets lagere overige 
bedrijfsopbrengsten. Er waren echter met name hogere uitgaven voor onderhoud.  Dit 
betrof uitgaven aan Planmatig Onderhoud als overloop uit voorgaand jaar. Alle afwijkin-
gen waren incidenteel van aard. De doelstelling van Woningstichting is om jaarlijks een 
budgettair neutraal resultaat te behalen op de activiteiten uit normale bedrijfsuitoefe-
ning. Volgens de begroting wordt in 2015 het resultaat uit normale bedrijfsuitoefening 
4.075.000 euro positief.

In het normale exploitatieresultaat is 705.000 euro aan positief resultaat uit deelnemin-
gen opgenomen. Dat is iets lager dan de begrote 866.000 euro. Zowel Helder Vastgoed 
Onderhoud B.V., Helder Vastgoed Schilderwerken  B.V. en Dozy B.V. toonden goede resul-
taten. Het resultaat van Helder Vastgoed Alkmaar B.V. viel tegen, hun verlies werd echter 
geheel veroorzaakt door incidentele aanloopkosten. De verwachting is dat ook in 2015 
de deelnemingen winst zullen maken. De verbindingen staan opgenomen tegen netto 
vermogenswaarde. Helder Vastgoed B.V. is volledig geconsolideerd.

Zoals in het strategisch beleid is verwoord is de verkoop van huurwoningen noodzakelijk 
om de grote ongedekte uitgaven aan herstructurering en andere onrendabele investe-
ringen te kunnen dragen. In het afgelopen boekjaar bedroeg de netto-opbrengst van de 
verkoop van 72 woningen en garages 7.395.000 euro. Begroot was een netto opbrengst 
van 5.000.000 euro, bij een verwachte verkoop van 50 woningen. Woningstichting ver-
wacht de komende jaren op het niveau van 50 te verkopen huurwoningen per jaar uit te 
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§ 7
berekenen sluiten aan met die door het CFV voorgeschreven zijn. De discontovoet is 
5,25%. De reguliere huurstijging is gelijk aan de inflatie plus 1,5% boveninflatoir en komt 
de komende jaren uit op 3,5%. Zowel de variabele lasten als de onderhoudskosten stij-
gen op termijn met 3%. De huurderving is structureel op 1,05% gesteld, dit is exclusief 
huurderving door leegstand i.v.m sloop en verkoop. De marktwaarde van het totale bezit 
is af te leiden van de WOZ waarde en deze was vorig jaar in totaal 1.206 mln euro.
De solvabiliteit bedraagt 23.5%, wanneer de vaste activa worden gewaardeerd tegen 
historische kostprijs. Wanneer de solvabiliteit berekend wordt op basis van de bedrijfs-
waarde, dan stijgt deze voor eind 2014 tot 51.9%. Het CFV stelt dat de minimale solvabi-
liteit van corporaties 25% moet bedragen. Woningstichting hanteert als doelstelling dat 
de solvabiliteit op basis van historische kostprijs hoger moet zijn dan de solvabiliteitseis 
van het CFV. Aan deze doelstelling wordt dus ruimschoots voldaan.

Door de uitspraak van de Hoge Raad worden corporaties tot 1 januari 2012 beschouwd 
als Algemeen Nut Beogende Instelling. De fiscale winsten van Woningstichting Den Hel-
der over de periode 2008 t/m 2011 werden dan ook opgenomen in een herbestem-
mingsreserve dan wel herinvesteringsreserve waardoor de belastingdruk nihil is. Door 
het gebruik van de fiscale onderhoudsvoorziening en door de daling van de WOZ waar-
de is de verwachting dat de komende jaren, net als over 2012 en 2013, geen vennoot-
schapsbelasting zal hoeven te worden betaald. Hierdoor zullen geen belastinglatenties 
hoeven te worden opgenomen.

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

Woningstichting heeft in 2014 geen financiële ondersteuning verleend aan buitenlandse 
instellingen.

De gemeente Den Helder nam in 2013 14.3 ha. aan gronden van Woningstichting in 
Julianadorp Oost over voor een bedrag van 7.792.424 euro. Daarbij stond Woningstich-
ting garant voor de afname van het commerciële programma met maximaal 6.938.000 
euro. In het kader van deze garantstelling heeft Woningstichting in januari 2015 grond 
afgenomen voor een totaalbedrag van 6.153.000 euro. Eind 2014 bezat Woningstichting 
10.107 woongelegenheden (10.009 eind 2013) en 11.249 vhe’s (11.143 eind 2013). Wo-
ningstichting wordt in haar bedrijfsvoering geconfronteerd met diverse regeringsmaat-
regelen 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 
Verhuurderheffing  naar de kennis van heden loopt voor Woningstichting op naar ruim 
zes miljoen euro in 2017. Voor de jaren 2015 tot en met 2017 houdt Woningstichting 
geen rekening met saneringssteun, doch vanaf 2018 wel weer voor twee miljoen euro 
per jaar. Deze heffingen beïnvloeden de exploitatiekasstromen negatief. Woningstich-
ting maakt slechts beperkt gebruik van de boveninflatoire huurstijging, er zijn geen inko-
mensafhankelijke huurstijgingen.

Om te blijven voldoen aan kengetallen zoals die door externe partijen gehanteerd wor-
den en relevant zijn voor het behouden van toegang tot de kapitaalmarkt heeft Wo-
ningstichting een beleid ingezet van enerzijds beperking van investeringen en ander-
zijds boveninflatoire huurstijgingen. De extra huurstijgingen van gemiddeld 1,5% per 
jaar zullen naar verwachting uiteindelijk bijna drie miljoen euro per jaar opleveren. Dit zal 
een positief effect hebben op onze exploitatiekasstroom. Voor onze maatschappelijke 
prestatie inzake het betaalbaar houden van huren zal dit echter een negatieve impact 
hebben. Woningstichting heeft in haar projecties rekening gehouden met een investe-
ringsvolume in de komende jaren van gemiddeld ongeveer dertig miljoen euro per jaar. 
Haar gecommitteerde investeringen per 31 december 2014 liggen onder dit bedrag. Het 
grootste deel van de investeringen kan worden gefinancierd uit de interne kasstromen. 
De externe financieringsbehoefte voor de komende vijf jaar is vijfentwintig miljoen euro, 
bijna geheel ten behoeve van herfinanciering. 

Met de extra huurstijgingen en het terugdringen van investeringen kan Woningstichting 
in financieel opzicht de gevolgen van de genoemde heffingen opvangen en verwacht 
zij blijvend te kunnen voldoen aan de kengetallen. De ICR (Interest Coverage Ratio) komt 
de komende vijf jaar uit op gemiddeld 2,61 en blijft dus boven minimum van 1,4. De 
DSCR (Debt Service Coverage Ratio) is gemiddeld 1,49 en dus ruim boven de WSW norm 
van 1,00. De solvabiliteit op basis bedrijfswaarde komt met gemiddeld 41% niet onder 
het minimum volgens WSW van 20%. De Loan to Value op basis bedrijfswaarde is op zijn 
hoogst 60% en blijft dus beneden maximum van 75%. En het schuldrestant van door 
het WSW geborgde leningen kent een dekkingsratio van 9% hetgeen ruim beneden de 
WSW norm van 50% blijft. Dus Woningstichting mag verwachten dat zij toegang blijft 
houden tot de kapitaalmarkt. Het eigen middelenbeleid van het WSW noch de nieuwe 
beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen hebben een ne-
gatieve impact op de financieringscapaciteit. Omdat Woningstichting waardeert tegen 
historische kostprijs hebben de maatregelen slechts zeer beperkt invloed op de waarde-
ring van het vastgoed en daarmee op het eigen vermogen. Het bestuur zal de voorgeno-
men maatregelen in de komende jaren conform de projecties moeten realiseren. 



 omzet ‘14 resultaat ‘14 begroting ‘14 eigen vermogen ‘14
HV Projectontwikkeling B.V.  0  1  0  161
HV Bouwadvies B.V.  257  7  18 36
HV Schilderwerken Den Helder B.V. 7.879 189  303  1.308
HV Vastgoedbeheer B.V.  0 0  0  21
HV Onderhoud B.V.  10.763 42  6  1.047
HV Alkmaar B.V.  3.483 -129 18 188
HV Woondiensten B.V.  36 -1 1 3
Helder Vastgoed B.V. “seq”  0  -62 -7 -7
Rentebaten HV enkelvoudig   4 0
Belastingen   0 0
Dozy B.V.  24.096 652 550 5.262
Eliminaties  -1.722
Totaal Helder Vastgoed B.V. 44.792 705 866 8.019 

De gevolgen van de eventuele juridische splitsing inclusief het overhevelen van het vast-
goed zijn overigens niet opgenomen in bovenstaande analyse. 

CRITERIA VOOR HET SAMENVATTEN VAN DE 
STATUTAIRE JAARREKENING

Onderhavig stuk is een samenvatting van de statutaire jaarrekening over boekjaar 2014. Er 
zijn in Nederland geen algemeen vastgestelde criteria beschikbaar voor het opstellen van 
samengevatte financiële overzichten. Hierom heeft de directie deze criteria zelf ontwikkeld. 
Het doel van deze samenvatting is om op hoofdlijnen een indruk te kunnen geven van het 
financiële reilen en zeilen van Woningstichting Den Helder. De gehanteerde criteria en het 
aggregatieniveau van deze samenvatting zijn hierop toegespitst.

Bijgesloten samenvatting van de statutaire jaarrekening is als volgt tot stand gekomen:
a.   de oorspronkelijke balans per 31 december 2014, winst-en-verliesrekening en kas-

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

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

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

In deze samenvatting zijn ook vergelijkende cijfers weergegeven.
Bijgesloten samenvatting is op een later moment uitgebracht dan de statutaire jaarreke-
ning. Omdat dit stuk slechts beoogt een samenvatting te geven van de oorspronkelijke 
statutaire jaarrekening over boekjaar 2014 is geen rekening gehouden met gebeurtenissen 
in de tussenliggende periode.

Het kennisnemen van deze samenvatting kan niet in de plaats treden van het kennisnemen 
van de statutaire jaarrekening over boekjaar 2014, aangezien diverse vereenvoudigingen 
zijn aangebracht. Gebruikers die behoefte hebben aan meer informatie kunnen een exem-
plaar van de statutaire jaarrekening aanvragen via Woningstichting Den Helder, Postbus 90, 
1780 AB Den Helder.

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

REGELGEVING
De beschrijving van de grondslagen is een samenvatting van de grondslagen zoals opge-
nomenin de statutaire jaarrekening.
De jaarverslaglegging door toegelaten instellingen dient te voldoen aan de eisen zoals deze 
zijn geformuleerd in het Besluit Beheer Sociale Huursector. In dit besluit wordt Titel 9 van 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing verklaard, met uitzondering van een 
aantal specifiek genoemde artikelen. Deze wettelijke bepalingen zijn door de Raad voor de 

§ 7

46



De toegepaste afschrijvingstermijnen in jaren zijn als volgt, lineaire tenzij an-
ders vermeld:

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

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

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

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

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

De marktwaarde van commercieel vastgoed wordt voor woningen vastgesteld door indi-
viduele taxaties van de interne makelaar, met als toetsing onder meer de meest recente 
WOZ-waarde. Voor bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed wordt de marktwaarde 
bepaald via de verhouding tussen jaarhuur en potentiële verkoopprijs. Voor zorginstellin-
gen is de marktwaarde gelijk aan de bedrijfswaarde omdat het beleid inzake huren en 
onderhoud voor zorggebouwen gelijk is aan die van sociaal vastgoed. 

ONROERENDE ZAKEN IN ONTWIKKELING
De onroerende zaken in ontwikkeling zijn gewaardeerd tegen de tot en met balansdatum 
bestede bedragen, onder aftrek van eenmalige subsidies en een eventueel onrendabel 
deel van de investering.

Jaarverslaglegging nader uitgewerkt in richtlijnen, onder andere in een specifieke richtlijn 
645 voor de jaarverslaglegging door toegelaten instellingen volkshuisvesting. Wij hebben 
ons bij het opstellen van onze jaarrekening gebaseerd op deze voorschriften en richtlijnen.

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

GRONDSLAGEN VOOR BALANSWAARDERING

MATERIELE VASTE ACTIVA ONROERENDE ZAKEN IN EXPLOITATIE.

Deze activa zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs, verminderd met de verkre-
gen subsidies à fonds perdu en vervolgens verminderd met de toegepaste afschrijvingen 
volgens het lineaire systeem dan wel duurzame lagere bedrijfswaarde, gebaseerd op voor-
zichtige uitgangspunten. Bij gezamenlijke koop/huurprojecten worden eventuele over-
schotten van de koopwoningen in mindering gebracht op de investeringen van de huur-
woningen. Bij na-investeringen worden alleen kosten geactiveerd wanneer deze leiden tot 
extra huuropbrengsten, een uitbreiding van de capaciteit, verlenging van de gebruiksduur, 
toename van de restwaarde of een gevolg zijn van wettelijke verplichtingen. Wonings-
tichting heeft haar bezit verdeeld in acht wijken. Daarnaast worden grote nieuwbouw-
complexen als aparte Produkt-Markt combinaties behandeld. Bij het huurbeleid en het 
financieringsbeleid wordt in eerste instantie geen onderscheid naar aparte subcomplexen 
gemaakt. Wel is er onderscheid in hoog- en laagbouw.
De afschrijvingsperiode is afhankelijk van de economische levensduur. Op gronden wordt 
niet afgeschreven.
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KORTLOPENDE VORDERINGEN
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor de risico’s van oninbaarheid.

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

VOORZIENINGEN

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

SCHULDEN
Alle schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

BELASTINGLATENTIES
Voor latente belastingen wordt een voorziening getroffen voor tijdelijke verschillen tus-
sen de boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslag-
geving en fiscale boekwaarde van die posten. Latente belastingvorderingen en voorzie-
ningen worden per iedere verslagdatum herzien. Omdat naar verwachting de komende 
vijf jaar geen vennootschapsbelasting zal worden betaald, zijn er weinig latenties.
De (actieve) belastinglatentie inzake te slopen woningen wordt nominaal berekend, 
waarbij uitgegaan wordt van het verwachte aantal woningen dat de komende vijf jaar 
gesloopt zal worden. 
De (actieve) belastinglatentie inzake te verkopen woningen wordt nominaal berekend, 
waarbij uitgegaan wordt van het verwachte aantal woningen dat de komende vijf jaar 
verkocht zal worden.
De (passieve) belastinglatentie inzake de onderhoudsvoorziening wordt nominaal bere-
kend, waarbij wordt uitgegaan van de mutatie in deze voorziening die zich in het betref-
fende jaar heeft voorgedaan.
De (actieve) belastinglatentie inzake leningen is gebaseerd op het verschil tussen de 
marktwaarde en nominale waarde van de leningen per 1/1/2008, het moment van in-
gaan van de integrale belastingplicht. Deze wordt tegen de contante waarde berekend. 
Jaarlijks vindt vrijval plaats omdat leningen afgelost worden dan wel de rente betaald 
wordt.

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

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

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

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

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

LENING U/G
De lening u/g is gewaardeerd tegen nominale waarde.

TE VORDEREN SUBSIDIES
Waardering van de te vorderen subsidies vindt plaats door aan de contante waarde van 
de subsidies bij aanvang van de exploitatie jaarlijks rente toe te rekenen tegen het subsi-
dierendement, onder aftrek van de jaarlijks te ontvangen bijdragen.



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

VENNOOTSCHAPSBELASTING
Per 1 januari 2008 is Woningstichting Den Helder integraal belastingplichtig voor de 
vennootschapsbelasting. Bij de bepaling van de belastingen in de jaarrekeningen vanaf 
2008 is voor zover van toepassing, aansluiting gezocht bij de vaststellingsovereenkomst 
2 ‘Belastingplicht Woningcorporaties’, die door Woningstichting Den Helder onderte-
kend is. 

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

Woningstichting Den Helder kan tot en met 2011 worden beschouwd als een algemeen 
nut beogende instelling (ANBI). De volledige fiscale winsten, m.u.v. de winst van Aan-
nemingsbedrijf JJ Dozy B.V., zijn derhalve in een fiscale herbestedingsreserve onder-
gebracht, waardoor naar mening van directie daarover geen belasting zal hoeven te 
worden betaald. In 2014 zijn er voldoende fiscale kosten om ook geen fiscale winst te 
hebben.
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VOORZIENING TOEKOMSTIGE ONRENDABELE INVESTERINGEN
Deze voorziening dient om financiële effecten van het ingezette investeringsbeleid dui-
delijk tot uitdrukking te laten komen. De besluiten van de Raad van Commissarissen in-
zake Onrendabele Toppen dienen als uitgangspunt voor deze voorziening. In een aantal 
gevallen betekent dit dat door de Raad van Commissarissen opdracht gegeven is de 
kosten te verlagen of de opbrengsten te verhogen. 

VOORZIENING JUBILEUMUITKERINGEN
Deze voorziening is gevormd om de financiële effecten van de toekomstige jubilea in-
zichtelijk te maken. De voorziening wordt jaarlijks aangepast. Per balansdatum wordt per 
medewerker bepaald hoe groot de kans is dat een medewerker de diverse jubilea uitbe-
taald zal krijgen. Deze voorziening is opgenomen onder Overige Voorzieningen.

VOORZIENING LOOPBAANONTWIKKELINGSBUDGET
De voorziening is gevormd ten behoeve van de toekomstige loopbaanontwikkelingstra-
jecten van medewerkers. De daadwerkelijke uitgaven worden in mindering gebracht op 
de voorziening. Deze voorziening is opgenomen onder Overige Voorzieningen.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

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

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

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

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



GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (X € 1.000,00)

Activa    2014   2013
 Vaste actiVa
 immateriële vaste activa
 - Computersoftware  1.090 1.449

 Materiële vaste activa
 -  Sociaal Vastgoed in Exploitatie  133.808 140.168
 -  Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie  8.449 3.895
 -  Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie  16.272 16.887
 
 Vastgoedbeleggingen
 -  Commercieel Vastgoed in exploitatie  86.244 67.782
 -  Vastgoed in ontwikkeling voor eigen explotatie  6.043 6.544

 totaal materiele activa  251.906 236.725

 Financiële vaste activa
 -  Latente belastingvordering(en)  835 947
 -  Overige vorderingen  587 323
 
 totaal financiële vaste activa  1.422 1.270

 Vlottende actiVa
 Voorraden
 -  Vastgoed bestemd voor de verkoop  11.300 10.103
 -  Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop  2.773 3.748
 -  Overige voorraden  592 646
 
 onderhanden projecten  485 905

 Vorderingen
 -  Huurdebiteuren  519 94
 -  Gemeenten  5 23
 -  Overige vorderingen  1.187 2.267
 -  Overlopende activa  1.608 1.312
 
 totaal vlottende activa  18.469 19.098

 Liquide middelen  24.909 38.814

 totaal activa  296.706 295.907

Balans, verlies/winstrekening
en kasstroomoverzicht van samengevatte jaarrekening

§ 8

50



51

§ 8

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (X € 1.000,00)

Passiva    2014 2013
 eigen Vermogen
 -  Kapitaal  1 1 
 -  Overige reserves  66.469 73.274 
 -  Resultaat boekjaar  2.145 -4.805 

 totaal eigen vermogen  68.615 66.470 

 Voorzieningen
 -  Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen  20.160 11.622 
 -  Voorziening latente belastingverplichting  - -
 -  Voorziening Garantieverplichtingen  1.656 1.803 
 -  Overige Voorzieningen  1.184 16.129 
 
 totaal voorzieningen  23.000 29.554
     
 langlopende schulden
 -  Schulden/leningen overheid  69.169 71.817 
 -  Schulden/leningen kredietinstellingen  112.442 112.588 
 -  Waarborgsommen  39 35 
 
 totaal langlopende schulden  181.650 184.440

 Kortlopende schulden
 -  Onderhanden projecten  1.197 29
 -  Schulden aan kredietinstellingen  1.774 138
 -  Schulden aan gemeenten  2.713 3.365
 -  Schulden aan leveranciers  2.460 2.407
 -  Belastingen en premies sociale verzekeringen  2.048 2.693
 -  Schulden ter zake van pensioenen  240 391
 -  Overige schulden  1.010 936
 - Aankoopverplichting Willem-Alexanderhof 6.153 -
 -  Overlopende passiva  5.847 5.484

 totaal kortlopende schulden  23.442 15.443

 totaal passiva  296.707 295.907
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2014 (X € 1.000,00)

   2014 2013 
 Bedrijfsopbrengsten
 -  Huuropbrengsten  58.747 56.631 
 -  Opbrengsten servicecontracten  2.634 2.701
 -  Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille  7.395 7.099 
 -  Opbrengst onderhanden projecten  12.593 8.356
 -  Wijziging in onderhanden werk  8.732 -893
 -  Geactiveerde produktie eigen bedrijf  9.155 10.655
 -  Overige bedrijfsopbrengsten  1.060 848

 som der bedrijfsopbrengsten  100.316 85.397

 Bedrijfslasten
 -  Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille  12.976 12.819
 -  Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille  2.644 10.666 
 -  Lonen en salarissen  14.501 13.473
 -  Sociale lasten 2.599  2.335
 -  Pensioenlasten  2.242 2.106
 -  Kosten uitbesteed werk  26.444 19.597
 -  Onderhoudslasten  7.816 4.024
 -  Leefbaarheid  366 429
 -  Overige bedrijfslasten  20.365 16.931

 som der bedrijfslasten  89.953 82.380

 Bedrijfsresultaat  10.363 3.017

 Financiële baten en lasten
 -  Mutatie latente belastingen  -112 -118 
 -  Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  283 820
 -  Rentelasten en soortgelijke kosten  -8.389 -8.524 

 saldo financiële baten en lasten  -8.218 - 7.822 

 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  W 2.145 V - 4.805

 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening   - -

 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen  W 2.145 V - 4.805

 Resultaat na belastingen  W 2.145 V - 4.805
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GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHT PER 31 DECEMBER 2014 (X € 1.000,00)

   2014 2013 
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat    10.363  3.017

aanpassingen voor:
- afschrijvingen   12.976  12.819 
- vrijval/dotatie voorzieningen   -6.554  14.797 
- aanpassing naar lagere bedrijfswaarde   -7.908   485
     -1.486  28.101
Veranderingen in het werkkapitaal:
- Voorraden    -168  -2.979 
- Vorderingen   380  1.413 
- Onderhanden projecten   420  -336  
- Kortlopende schulden (excl. Bankkrediet)   9.539  -12  
     10.171  -1.914
       
Kasstroom uit bedrijfsoperaties    19.048  29.204

- Ontvangen/(betaalde) interest  285  979 
- Betaalde interest  -8.307  -8.454
- Ontvangen dividend  -  -
- Ontvangen/(betaalde) belasting naar de winst   -112  -118 
     -8.133  -7.593 

Kasstroom uit operationele activiteiten    10.915  21.611

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
- Investeringen in materiële vaste activa   -28.160  -23.365  
- Desinvesteringen in materiële vaste activa   7.911  16.018
- Investeringen in financiële vaste activa   -300  - 
- Desinvesteringen in financiële vaste activa   148  179
- Investeringen in immateriële vaste activa   -  -216
- Desinvesteringen in immateriële vaste activa   -  -

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   -20.401   -7.384

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
- Ontv. uit langlopende schulden (nieuwe leningen)  -   -
- Aflossingen langlopende schulden   -2.790  -3.325

Kasstroom uit financieringsactiviteiten    -2.790  -3.325

toename/afname geldmiddelen 2014    -12.276  10.902
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ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (X € 1.000,00)

Activa    2014 2013
 Vaste activa
 immateriële vaste activa
 - Computersoftware 1.049 1.386 

 Materiële vaste activa
 -  Sociaal Vastgoed in Exploitatie  133.809 140.169 
 -  Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie  8.449 3.895
 -  Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie  13.301 13.996

 Vastgoedbeleggingen
 -  Commercieel Vastgoed in exploitatie  85.732 67.784 
 -  Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie  6.043 6.544
 
 totaal materiele activa  248.383 233.774

 Financiële vaste activa
 - Deelnemingen in groepsmaatschappijen  8.020 7.315
 - Vorderingen op groepsmaatschappijen  - -
 - Latente belastingvordering(en)  835 947
 - Overige vorderingen  587 322

 totaal financiële vaste activa  9.442 8.584

 Vlottende activa
 Voorraden
 - Vastgoed bestemd voor de verkoop  12.361 13.280
 - Onderhanden projecten -  -

 Vorderingen
 - Huurdebiteuren  519 93
 - Gemeenten 5 23
 - Vorderingen op groepsmaatschappijen  1.361 1.305
 - Overige vorderingen 513  1.026
 - Overlopende activa  694 991

 totaal vlottende activa  15.453 16.718

 liquide middelen  19.386 33.388

 totaal activa  292.664 292.464
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ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (X € 1.000,00)
   2014  2013
eigen Vermogen
- Kapitaal   1  1
- Overige reserves  68.615 66.470 
- Resultaat boekjaar

totaal eigen vermogen  68.616 66.471

Voorzieningen
- Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen  20.160 11.622
- Voorziening garantieverplichtingen  581 661
- Overige Voorzieningen  793 15.880

totaal voorzieningen  21.534 28.163

langlopende schulden
- Schulden/leningen overheid  69.168 71.816
- Schulden/leningen kredietinstellingen  112.442 112.587
- Waarborgsommen 39  35

totaal langlopende schulden  181.649 184.438

Kortlopende schulden
- Schulden aan kredietinstellingen 1.774  138
- Schulden aan gemeenten 2.713  3.365
- Schulden aan leveranciers  593 1.131
- Schulden aan groepsmaatschappijen  1.974 717
- Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.550  2.246
- Pensioenen  91 100
- Aankoopverplichting Willem-Alexanderhof 6.153 -
- Overlopende passiva  6.016 5.695

totaal kortlopende schulden  20.865 13.392

totaal passiva  292.664 292.464
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ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER 2014 (X € 1.000,00)

   2014  2013

 Bedrijfsopbrengsten
 Huuropbrengsten  58.827 56.708
 Opbrengsten servicecontracten  2.634 2.701
 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille  7.884 6.135
 Geactiveerde produktie eigen bedrijf  1.117 1.022
 Overige bedrijfsopbrengsten 1.472  1.440

 som der bedrijfsopbrengsten  71.934 68.006

 Bedrijfslasten
 Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 12.464  12.363
 Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa en vastgoedportefeuille  2.644 10.665
 Lonen en salarissen  4.454 4.501
 Sociale lasten  660 624
 Pensioenlasten 842  845
 Onderhoudslasten  23.734 22.374
 Leefbaarheid  366 429
 Overige bedrijfslasten  17.102 13.659
 
 som der bedrijfslasten  62.266 65.460

 Bedrijfsresultaat  9.668 2.546

 Financiële baten en lasten
 Mutatie latente belastingen  -112 -118 
 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  262 772
 Rentelasten en soortgelijke kosten  -8.378 -8.514 

 saldo financiële baten en lasten  -8.228 -7.860

 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  W 1.440 V -5.314
 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  - -
 Resultaat deelnemingen  705 509

 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen  W 2.145 V -4.805

 Resultaat na belastingen  W 2.145 V -4.805
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Willemsoord. foto: Cris Toala Olivaris
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