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Voorwoord 
 

Woningcorporaties, waaronder Wonen Meerssen, opereren steeds meer in een dynamische 

omgeving. Deze wordt gekenmerkt door de talrijke onvoorspelbare veranderingen die van 

invloed zijn op de organisatie. Zo wordt het speelveld van woningcorporaties steeds meer 

bepaald door de externe stakeholders.  

 

Om in een dynamische omgeving te overleven, moeten we steeds wendbaarder zijn. 

Tegelijkertijd is het belangrijk om onze missie, datgene waar Wonen Meerssen voor staat, te 

kunnen blijven volgen. Deze schijnbare tegenstelling bepaalt in grote lijnen onze strategie.  

 

Deze strategie is beschreven in ons nieuwe beleidsplan voor de periode 2014-2018. Hierin zijn 

ook de speerpunten benoemd die de komende vijf jaar belangrijk voor ons zijn. Daarnaast biedt 

het beleidsplan veel ruimte om, daar waar nodig, actief in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.  

 

In dit jaarverslag leest u hoe Wonen Meerssen zich in 2014 heeft ingespannen om haar 

doelstellingen waar te maken, welke ontwikkelingen zich daarbij hebben voorgedaan en welke 

resultaten zijn behaald. Op deze manier leggen wij verantwoording af aan onze interne en 

externe stakeholders. Dit doen we aan de hand van de zeven speerpunten uit ons beleidsplan 

2014-2018.  

 

Ik ben trots op het resultaat: een compact verslag waarin de prestaties die we in 2014 hebben 

geleverd helder en duidelijk zijn verwoord en de belangrijkste kerncijfers in één oogopslag zijn 

terug te vinden. 

 

Graag nodig ik u uit om ons jaarverslag 2014 te lezen. En als u nog vragen, suggesties of 

opmerkingen heeft, dan wil ik die graag met u bespreken. 

 

Veel leesplezier toegewenst! 

 

 

 

Luc Van den Bergh 

directeur-bestuurder  
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Samenvatting 
 

Door aangekondigde wijzigingen in de wet- en regelgeving was 

2014 een jaar van grote onrust in de corporatiesector. Toch willen we 

in dit jaarverslag met name zaken benadrukken die we in 2014, 

ondanks alle onrust, hebben gerealiseerd. Ook geven we een 

doorkijk naar 2015.  
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Focus op beheer en onderhoud 

Om voor onze doelgroepen de meest optimale vastgoedportefeuille te verwezenlijken, ligt de 

focus deze beleidsperiode vooral op beheer en onderhoud van de bestaande woningvoorraad. In 

2014 investeerden we ruim 2,5 miljoen euro in onderhoud en zo’n 135.000 euro in leefbaarheid. 

Ook is het programma van eisen voor nieuwbouw- en bestaande woningen geactualiseerd, is er 

gestart met het actualiseren van het strategisch voorraadbeleid en is het duurzaamheidsbeleid 

geëvalueerd. 22,81 procent van de woningvoorraad heeft minimaal label B en het gemiddelde 

energielabel is C. Verder is de eerste fase van de revitalisering Meerssen-West opgeleverd en is 

de bouw van de tweede fase gestart. Ook is er gestart met de transformatie van zorgcentrum 

Beukeloord en is er een intentieovereenkomst afgesloten voor het centrumplan Bunde.  

 

Professionele bedrijfsvoering 

We willen een goede werkgever zijn die blijft  investeren in haar medewerkers. Dit is nodig om 

onze organisatie verder te professionaliseren. Daarom zijn in 2014 met alle medewerkers 

persoonlijke prestatieafspraken gemaakt, functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd. 

Er is er voor alle medewerkers een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld en alle medewerkers 

hebben in 2014 minimaal één aan het werk gerelateerde cursus gevolgd. Om de veiligheid van 

onze medewerkers en bezoekers te garanderen, zijn er vier bedrijfshulpverleners in de 

organisatie opgeleid en is er een actueel bedrijfsnoodplan voorhanden. Ook waren wij in 2014 

erkend leerbedrijf en heeft één stagiaire werkervaring bij ons opgedaan. Het verzuimpercentage 

was in 2014 met 4,8 procent laag, er zijn twee medewerkers uit dienst getreden en één 

medewerker is minder gaan werken. 

 

Innoveren zonder voorop te lopen 

We hebben de ambitie om nieuwe ontwikkelingen te volgen en toe te passen, zonder hierbij 

voorop te willen lopen. We werken zoveel mogelijk papierloos en gebruiken ICT-toepassingen in 

onze dienstverlening. We verliezen daarbij het sociale aspect in de vorm van persoonlijk contact 

met de klant niet uit het oog. Wat wij al doen op het gebied van innovatieve dienstverleningen 

en wat er nog meer mogelijk is op dit gebied is vastgelegd in twee memo’s. Daarnaast is er bij 

het nieuwbouwproject Meerssen-West conceptueel bouwen (prefab) toegepast. 

 

Samenwerking in de keten en in netwerken 

Om te achterhalen wat de wensen en behoeften van huurders zijn en goed met hen samen te 

werken, moeten we constructief communiceren. Huurdersvereniging Meerssen (HVM) vormt 

hierbij voor ons het centraal overlegorgaan. In 2014 overlegden wij dan ook regelmatig met 

HVM. Op wijkniveau fungeren bewonerscommissies als overlegorgaan. Wij overlegden in 2014 

minstens één keer met elke bewonerscommissie. Hierbij hebben HVM en de bewonerscommissies 

gebruik kunnen maken van hun informatie-, advies- en instemmingsrecht. Ook werken wij 

samen met diverse zorg- en welzijnsorganisaties in ons werkgebied. Met name met Vivre was er 

in 2014 een intensieve samenwerking vanwege de grootschalige verbouwing van zorgcentrum 

Beukeloord. De samenwerking met woningstichting Berg en Terblijt is in 2014 beëindigd. Wel 

werken wij nog samen met andere corporaties binnen Domaas, MKW en het Overleg 

Woningcorporaties Limburg en hebben we in 2014 een onderzoek laten uitvoeren naar de 

toekomst van Wonen Meerssen. De opties zelfstandig blijven, samenwerken met een of 

meerdere andere corporaties en fuseren met een andere corporatie zijn onderzocht.  In 2015 zal 

een vervolgonderzoek worden uitgevoerd. 
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Marktconforme huurprijzen 

Om financieel gezond te blijven willen wij waar mogelijk woningen marktconform aanbieden en 

een streefhuur van 100 procent van de maximaal redelijke huurprijs hanteren. Ook willen we 

bezuinigen op de servicekosten door het programma van eisen aan te passen en meer kosten 

aan de huurders door te berekenen. Dit mag echter niet ten koste gaan van de betaalbaarheid 

van onze woningen voor de primaire doelgroep. In 2014 verhoogden we de huren gemiddeld 

met 4 procent. Daarnaast verkregen wij inkomsten uit de verkoop van zes woningen, het beheer 

van tien Verenigingen van Eigenaren en het organiseren van een cursus Risicomanagement. Tot 

1 juni 2014 beheerden we bovendien 276 woningen voor Woningstichting Berg en Terblijt. 

 

Kostenbewust werken 

De Tweede Kamer heeft de afgelopen jaren veel kritiek geuit op de hoge bedrijfslasten van 

woningcorporaties. Onze ambitie is dan ook om de bedrijfslasten onder het sectorgemiddelde te 

houden. Daarom heeft Wonen Meerssen de  medio 2013 ingezette  bezuinigingstaakstelling 

voortgezet en in 2014 nog meer kostenbewust gewerkt. Dit heeft erin geresulteerd dat volgens 

de benchmark Aedes Corporatie in Perspectief onze bedrijfslasten in 2013 1.096 euro per 

verhuureenheid bedroegen. Dit is iets minder dan het landelijk gemiddelde van 1.101 euro per 

verhuureenheid. 

 

Huurder centraal 

In al ons doen en laten stellen we de huurder centraal. Wij vinden het dan ook belangrijk om te 

weten hoe onze klanten onze dienstverlening waarderen. Daarom hebben wij in 2014 weer 

klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Van de reacties hierop was 98 procent positief. 

Daarnaast continueerden we het KWH-Huurlabel met een gemiddelde score van 7,9. Onze 

geschillencommissie hoefde in 2014 dan ook géén enkele klacht te behandelen.  
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2014 in vogelvlucht 

 

In 2014 heeft Wonen Meerssen een nieuw beleidsplan voor de 

beleidsperiode 2014-2018 geïmplementeerd. Uitgangspunt was het 

Beleidsplan 2009-2013. In het nieuwe beleidsplan is de bestaande 

koers in grote lijnen vastgehouden. Wel werden andere accenten 

gelegd. Accenten op thema’s die Wonen Meerssen zelf belangrijk 

vindt, maar ook op thema’s die de buitenwereld belangrijk vindt.  

De maatschappelijke positie van woningcorporaties is immers aan 

grote veranderingen onderhevig.  
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Politieke, economische, technologische en demografische invloeden vragen om een 

heroverweging over het werkveld en de taken van woningcorporaties. Zo moeten 

woningcorporaties volgens de Rijksoverheid terug naar de kerntaak: zorgen voor woningen voor 

de laagste inkomensgroepen. Ook vraagt de landelijke overheid om opschaling en heeft Wonen 

Meerssen in haar werkgebied te maken met bevolkingskrimp. Kortom, we staan voor heel 

andere uitdagingen dan vijf jaar geleden. Hoe wij deze nieuwe uitdagingen willen oppakken, is 

verwoord in ons Beleidsplan 2014-2018. 

 

Met ingang van 1 januari 2014 is de bezoldiging van topfunctionarissen bij woningcorporaties 

verder gemaximeerd door de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2014 (WNT-staffel). Deze regeling vervangt de regeling voor 2013 

die door de Rechtbank Den Haag op 30 oktober 2013 buiten toepassing is verklaard.  

 

Ook is op 1 januari 2014 de warmtewet ingegaan. Door de Warmtewet veranderen corporaties 

in energieleveranciers. Dit heeft flink wat gevolgen voor woningcorporaties en hun huurders.  

 

Op 22 januari 2014 maakte het Ministerie voor Wonen en Rijksdienst de percentages van de 

huurverhoging 2014 bekend. Deze zijn identiek aan die van 2013, namelijk 4%, 4,5% of 6,5% 

afhankelijk van het inkomen van het huishouden.  

 

De Tweede Kamer heeft in een debat op 5 februari 2014 veel kritiek geuit op de hoogte van de 

bedrijfslasten van woningcorporaties. Daarom heeft Wonen Meerssen de  medio 2013 ingezette  

bezuinigingstaakstelling voortgezet en in 2014 nog meer kostenbewust gewerkt. Dit heeft ertoe 

geleid dat de netto bedrijfslasten van Wonen Meerssen in 2014 verder zijn gedaald. Ook op de 

personeelslasten werd bezuinigd. In 2014 is één medewerker minder gaan werken, één 

medewerker met pensioen gegaan en één medewerker is vrijwillig vertrokken om weer te gaan 

studeren. Er zijn in 2014 geen nieuwe medewerkers aangetrokken. 

 

Op 26 mei 2014 werd de huurovereenkomst tussen Wonen Meerssen en zorginstelling Envida 

voor zorgcentrum Beukeloord met een periode van twintig jaar verlengd. In de periode 2014-

2016 vindt er een transformatie plaats van zorgcentrum Beukeloord. Dit gebeurt naar aanleiding 

van de gewijzigde wet- en regelgeving in de Zorg. De 80 verzorgingshuisplaatsen en 22 

verpleeghuisplaatsen worden in deze periode verbouwd tot 37 zorgappartementen en 51 

verpleeghuisplaatsen. De huurovereenkomst met Envida betreft de verpleeghuisplaatsen. De 

zorgappartementen verhuurt Wonen Meerssen rechtstreeks aan de eindgebruikers. 

 

De in 2013 geïnstalleerde parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties heeft in 2014 de 

opzet en het functioneren van het stelsel van woningcorporaties onderzocht. Doel van het 

onderzoek was om tot een beoordeling te komen van het stelsel om zo bij te dragen aan 

ontwikkeling van toekomstig beleid. Dinsdag 27 mei 2014 werd in een persconferentie een 

toelichting gegeven op de voortgang van het onderzoek en de openbare verhoren die op 

woensdag 4 juni 2014 zouden beginnen.  

 

Ondertussen is de dienstverleningsovereenkomst die Wonen Meerssen met woningstichting Berg 

en Terblijt had per 1 juni 2014 beëindigd. Anderzijds hebben we in 2014 een onderzoek laten 

uitvoeren naar de toekomst van Wonen Meerssen. De opties zelfstandig blijven, samenwerken 

met een of meerdere andere corporaties en fuseren met een andere corporatie zijn onderzocht.  

In 2015 zal een vervolgonderzoek worden uitgevoerd. 
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In juni werd fase 1 van het nieuwbouwproject in Meerssen-West opgeleverd, bestaande uit 15 

appartementen en 4 eengezinswoningen. Na de bouwvak is gestart met de bouw van nog eens 9 

eengezinswoningen in Meerssen-west. De oplevering hiervan zal naar verwachting plaatsvinden 

in het voorjaar van 2015. 

 
De Parlementaire Enquêtecommissie presenteerde op 30 oktober 2014 haar eindrapport. Het 

eindrapport bevat 18 concrete aanbevelingen. Een aantal van de aanbevelingen sluit aan op 

verbeteracties en voorstellen vanuit de sector, waarvan een aantal al vóór de enquête in gang is 

gezet. Dat geldt bijvoorbeeld voor het inzetten van een cultuurverandering, het versterken van 

de relatie met de gemeente, het vergroten van de invloed van huurders en stakeholders, meer 

transparantie, de keuze voor een sterke en onafhankelijke financiële toezichthouder en de 

verbetering van de kwaliteit van het bestuur. Het rapport bevat ook aanbevelingen die slecht 

uitpakken voor de volkshuisvesting. Zo maakt de te strikte afbakening van de activiteiten van 

corporaties het opknappen van kwetsbare wijken steeds moeilijker. Een aantal aanbevelingen is 

nog niet volledig uitgewerkt en vraagt nadere bestudering. Dat geldt met name voor de 

aanbevelingen om het financierings- en garantiestelsel aan te passen. 

 

Op 2 en 3 december 2014 debatteerde de Tweede Kamer over het eindrapport van de 

parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. De Tweede Kamer ondersteunt de 

hoofdconclusies van het eindrapport en ziet in het rapport een goede basis voor het debat over 

de novelle op de Herzieningswet op 8 december 2014.  

Op 11 december 2014 stemde de Tweede Kamer unaniem in met de novelle voor de nieuwe 

Woningwet en op 17 maart 2015 is de nieuwe Woningwet goedgekeurd door de Eerste Kamer. 

De belangrijkste hoofdpunten van de nieuwe Woningwet hebben betrekking op het 

werkdomein van woningcorporaties, de scheiding of splitsing van DAEB- en niet-DAEB-

activiteiten, het passend toewijzen van woningen, Governance en intern toezicht, verslaglegging 

en financiële transparantie, extern toezicht en sanering, de rol van de gemeente, de rol van de 

huurders, de vorming van woningmarktgebieden en diverse andere onderwerpen als een 

verplicht klachtenreglement, de oprichting van een wooncoöperatie, de invoering van regels 

over overcompensatie en pragmatische oplossingen voor dienstverlening aan zowel DAEB- als 

niet-DAEB-woningen.  
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Wie is Wonen Meerssen? 

Wij zijn een sociaal maatschappelijk ondernemer  

in de volkshuisvesting.  Onze kerntaak is het 

bieden van huisvesting aan mensen die daar  

moeilijk zelf in kunnen voorzien. We zijn  

primair actief in de gemeente Meerssen,  

maar kunnen werkzaam zijn in de hele  

regio Maastricht en Mergelland:  

Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem,  

Maastricht, Vaals en Valkenburg aan de  

Geul.  
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Missie 

Wonen Meerssen is een betrouwbare en solide verhuurder en (her)ontwikkelaar, gericht op de 

continuïteit van de activiteiten van de organisatie. 

 
Wonen Meerssen geeft meerwaarde aan wonen en leven in de regio Meerssen. 

 

Visie 

Wonen Meerssen geeft invulling aan de sociale woningbehoefte binnen de regio Meerssen door 

het verhuren en (her)ontwikkelen van woonruimten. Een ondersteunende dienst is het beheren 

(financieel, portfolio en technisch) van woonruimten voor derden. Eenieder die bij Wonen 

Meerssen betrokken is, vervult zijn of haar werkzaamheden vanuit een sociale, trotse, 

ambitieuze, professionele en solide grondhouding.  

 

Wonen Meerssen geeft invulling aan de sociale woningbehoefte door haar klanten woonruimte 

te bieden met een goede kwaliteit en aangenaam leefklimaat binnen het sociale prijssegment. 

Om een goede kwaliteit van het woon- en leefklimaat te bieden (her)ontwikkelt Wonen 

Meerssen haar woningaanbod waar nodig. 

Waarden 

Om onze visie en missie waar te maken, is een aantal kernwaarden benoemd die voor ons 

waardevol zijn bij het uitvoeren van onze activiteiten als woningcorporatie. De kernwaarden zijn 

goed verankerd in de organisatie en komen in alle facetten van ons handelen naar voren: zij 

vormen ons DNA. De kernwaarden zijn sociaal, trots, ambitieus, professioneel en solide (STAPS).  

 

Strategie 

Met kwalitatief goed vastgoed en professioneel personeel kunnen wij verder verbeteren door in 

te spelen op de kansen die nieuwe woonbehoeften bieden (innovatie) en door samenwerking. 

Onze stabiele organisatie (inkomsten en kosten) zal hierbij zeker een positieve rol kunnen 

spelen. Om onze positie verder te versterken moeten we de afhankelijkheid van de zorgsector 

beperken. Dit alles doen we om de continuïteit van onze activiteiten te waarborgen voor onze 

klanten, die wij dan ook in al ons handelen centraal stellen (klanttevredenheid). 

 

Bestuurlijke organisatie 

Statutair is bepaald dat de directie van Wonen Meerssen ook het bestuur vormt. De directeur-

bestuurder is belast met het bestuur van (de werkorganisatie van) Wonen Meerssen en legt 

hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De werkorganisatie werkt in het 

belang van de huurders die worden vertegenwoordigd door Huurdersvereniging Meerssen en op 

buurt- of wijkniveau door de verschillende bewonerscommissies. Indien er een conflictsituatie 

ontstaat tussen een huurder en Wonen Meerssen, dan kan de huurder zich wenden tot een 

onafhankelijke geschillencommissie. Deze beoordeelt het geschil en geeft hierover een bindend 

advies af aan de directeur-bestuurder. 
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Raad van 

Commissarissen 

   

       

 

Geschillencommissie 

  

Directeur-bestuurder 

  

Huurdersvereniging 

Meerssen 

 

   

         

    

Werkorganisatie 

  

Bewonerscommissies 

 

         

    

Huurders 

    

      

 

 

Organisatiestructuur 

Om zo klantgericht mogelijk te werken, hebben wij onze organisatie ingericht volgens het 

woondienstenmodel. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen front- en backoffice activiteiten. 

Onderstaand schema geeft de afdelingen Woondiensten en Vastgoed en Financiën en P&O weer, 

evenals de werkzaamheden die bij die afdelingen zijn ondergebracht.  

 
  

Raad van 

Commissarissen 

 

  

 

   

Directeur-bestuurder 

  

 

Management Team 

 

  

   

  

Manager Woondiensten en Vastgoed 

 

  

Manager Financiën en P&O 

   

    

 

Front-office 

 

  

Back-office 

  

Back-office 

 

 

Receptie en archief 

  

Bewonerszaken 

 

  

Bedrijfsbureau 

  

Financiële 

administratie 

  

Automatisering 

 

 

Verhuur en 

woningzoekenden 

  

Storingsdienst 

  

Technisch beheer 

en projecten 

  

P&O 

  

PR en 

communicatie 

 

 

Governancestructuur 

Wij handelen volgens de richtlijnen van Good Governance. Hiermee leggen we verantwoording 

af aan de omgeving waarin we opereren dat we maximaal transparant handelen en ons ook zo 

verantwoorden. De Governance Code Woningcorporaties schrijft voor hoe om te gaan met 

verantwoording en intern toezicht. Wij  handelen hier naar, de volgende best practice-bepaling 

uitgezonderd: benoeming van de bestuurder voor een periode van maximaal vier jaar. Het 

lopende contract heeft een geldigheidsduur van onbepaalde tijd.  
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Organisatiecultuur 

Binnen Wonen Meerssen is de hiërarchie de meest dominante organisatiecultuur. Dit kenmerkt 

zich door een geformaliseerde en gestructureerde werkomgeving, waarin procedures bepalen 

wat mensen doen. Daarnaast heeft Wonen Meerssen veel kenmerken van een familiecultuur: 

een vriendelijke werkomgeving waar men veel met elkaar gemeen heeft en die veel weg heeft 

van een grote familie. Beide dominante organisatieculturen zijn intern gericht. Deze 

beleidsperiode willen we ons meer extern richten en ons ontwikkelen tot een marktgerichte 

cultuur: een resultaatgerichte organisatie waarin de grootste zorg uitgaat naar afronding van 

het werk.  

 

Toekomstperspectief 

In 2014 is het Beleidsplan 2014-2018 vastgesteld. Het opstellen van dit beleidsplan is een proces 

geweest van maanden waarbij verschillende partijen betrokken waren. Eerst zijn de visie, missie 

en waarden geëvalueerd en bij gesteld. Vervolgens zijn de belangrijkste sterkten, zwakten, 

kansen en bedreigingen bepaald. Dit heeft geleid tot een aantal concrete issues, waarop deze 

beleidsperiode de focus ligt. Om deze te kunnen sturen, meten en borgen, is er een aantal 

speerpunten benoemd die richtinggevend zijn voor onze organisatie. Deze speerpunten worden 

in jaarplannen geconcretiseerd in SMART-geformuleerde doelstellingen.  

Strategisch speerpunt Doel (wat willen we op lange termijn bereiken) 

Kwaliteit We hebben kwalitatief goed vastgoed 

Professionaliteit We hebben professioneel personeel 

Innovatie We handelen innovatief 

Samenwerking We gaan waardevolle samenwerkingsverbanden aan 

Inkomsten We borgen de continuïteit van de activiteiten van onze corporatie  

Kosten We hebben beheersbare kosten 

Klanttevredenheid We hebben tevreden klanten 
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Midden in de samenleving 

 

We willen ons samen met lokale partners inzetten voor onze 

doelgroepen. Het is belangrijk om daarbij rekening te houden met 

de uiteenlopende belangen van de verschillende stakeholders. Om 

dit zo goed mogelijk te kunnen doen, gaan we op allerlei manieren 

de dialoog met hen aan, nemen we hun commentaar serieus en 

zoeken we constant naar de juiste balans tussen de belangen van 

onze verschillende stakeholders en onze eigen belangen.  
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Huurders 

Onze huurders zijn onze belangrijkste stakeholder. Wij hebben een zorgplicht tegenover hen, 

bieden hen betaalbare woonruimte in een leefbare omgeving  en werken aan een langdurige 

klantrelatie. Vertegenwoordigd in Huurdersvereniging Meerssen (HVM) verwachten zij van ons 

dat we hen tijdig informeren over en betrekken bij beleid en projecten. Andersom vinden wij 

hun mening belangrijk en vragen wij hen mee te denken over hun woning en woonomgeving. 

Door regelmatig overleg functioneert HVM voor ons als klankbord. Zo blijven we dicht bij onze 

huurders en kunnen we snel anticiperen op hun wensen en/of problemen. Daarom is een aantal 

zaken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Binnen onze huurders onderscheiden wij 

een aantal bijzondere doelgroepen: 

 Mensen met beperkingen door ouderdom of handicap 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) maakt het mogelijk dat mensen met 

beperkingen langer thuis blijven wonen. Als normaal gebruik van de woonruimte niet 

meer mogelijk is, hebben zij recht op een woonvoorziening. Hierover zijn afspraken 

gemaakt met de gemeente Meerssen. In 2014 zijn 12 woningaanpassingen uitgevoerd. 

 

 Verblijfsgerechtigden 

De invulling van de taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden van de gemeente 

Meerssen wordt jaarlijks vastgelegd in de prestatieafspraken met de gemeente Meerssen. 

De taakstelling voor 2014 was 19 personen. Ultimo 2013 was er een achterstand van drie 

personen. Wij hebben in 2014 19 verblijfsgerechtigden gehuisvest. Ultimo 2014 bedraagt 

de achterstand dus nog steeds drie personen. 

 

 Woonwagenbewoners 

De gemeente Meerssen heeft afspraken over huisvesting, werk en inkomen, scholing en 

handhaving van woonwagenbewoners vastgelegd in een woonwagenbeleid. Hier is ook 

Wonen Meerssen bij betrokken. In 2014 is echter besloten om de convenant huisvesting 

woonwagenbewoners tussen gemeente Meerssen en Wonen Meerssen te beëindigen, 

omdat woonwagenbewoners niet meer als aparte doelgroep worden gezien. 

Medewerkers  

Onze medewerkers zijn van grote waarde voor onze organisatie, omdat ons succes afhankelijk is 

van hun inzet en competenties. Wij bieden hen een prettige werkomgeving en aantrekkelijke 

arbeidsvoorwaarden en investeren in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Anderzijds 

verwachten wij van onze medewerkers dat zij zich aan onze gedragscode houden, integer te 

werk gaan en bij alles wat zij doen de belangen van onze stakeholders in het oog houden.  

 

Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft de taak toezicht te houden op het bestuur en op de 

algemene zaken van onze organisatie. Daarom leggen wij verantwoording af aan de RvC. Verder 

heeft RvC de taak om de directeur-bestuurder, gevraagd en ongevraagd, met raad en daad bij te 

staan. Door middel van kwartaalrapportages wordt de RvC geïnformeerd over de stand van 

zaken en detailinformatie over de belangrijkste feiten en cijfers. 

 

Gemeente Meerssen 

We werken nauw samen met de gemeente Meerssen en stemmen onze activiteiten op elkaar af. 

Daarom maken we jaarlijks gezamenlijke prestatieafspraken. De onderwerpen die daarin aan de 

orde komen, zijn van belang voor de lokale volkshuisvestingssituatie in de gemeente Meerssen. 

Vanwege diverse ontwikkelingen binnen het gemeentebestuur van Meerssen zijn er voor 2014 

geen nieuwe prestatieafspraken gemaakt. 
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Rijksoverheid 

Het toezicht op woningcorporaties valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister voor 

Wonen en Rijksdienst. Omdat dit toezicht steeds verder wordt aangescherpt, er steeds meer wet- 

en regelgeving komt waaraan corporaties zich moeten houden en corporaties over steeds meer 

zaken verantwoording moeten afleggen aan het Ministerie, wordt dit voor ons een steeds 

belangrijkere stakeholder. Het financieel toezicht op woningcorporaties wordt uitgevoerd door 

het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), een zelfstandig bestuursorgaan dat onder toezicht 

van de Minister voor Wonen en Rijksdienst staat. Het CFV wil vanuit het publieke belang door 

onafhankelijk toezicht, de financiële continuïteit van woningcorporaties bewaken, zodat deze 

duurzaam in de volkshuisvesting kunnen functioneren. Het CFV onderschrijft daarbij het belang 

van verantwoording en transparantie. Daarom leggen wij verantwoording af aan het CFV. Ook 

leggen wij verantwoording af aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Corporaties 

kunnen, mits zij voldoen aan bepaalde voorwaarden, via het WSW tegen gunstige voorwaarden 

geld lenen op de kapitaalmarkt om te investeren in sociale huurwoningen en maatschappelijk 

vastgoed.  

Andere verhuurders 

Omdat alle verhuurders direct of indirect van invloed kunnen zijn op de prestaties van andere 

verhuurders, beschouwen we hen als stakeholders. Andere verhuurders kunnen zowel 

concurrenten zijn als mogelijke samenwerkingspartners. Om onze organisatie en projecten te 

beschermen tegen concurrentie, moeten we goed opletten welke informatie we naar buiten 

brengen en wanneer. Ook is het van belang om op de hoogte te zijn van wat concurrenten gaat 

doen, zodat we hier tijdig op kunnen inspelen. Samenwerking met andere verhuurders kan 

voordelen opleveren op het gebied van kennisdeling, subsidies en inkoopvoordeel of korting. 

Denk aan samenwerking op het gebied van automatisering, communicatie, projectontwikkeling, 

salarisadministratie of woonruimtebemiddeling. Ook een vergaande vorm van samenwerking is 

denkbaar, bijvoorbeeld een fusie met een gelijkwaardige corporatie. In dat kader hebben  we  in 

2014 een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomst van Wonen Meerssen. De opties 

zelfstandig blijven, samenwerken met een of meerdere andere corporaties en fuseren met een 

andere corporatie zijn onderzocht.  In 2015 zal een vervolgonderzoek worden uitgevoerd. 
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Focus op beheer en onderhoud 
 

Om invulling te geven aan onze kerntaak moeten wij beschikken 

over een kwalitatief goede en betaalbare woningvoorraad. Dit 

betekent dat de prijs en de kwaliteit van ons vastgoed met elkaar 

moeten overeenstemmen en ook vraag en aanbod op elkaar moeten 

zijn afgestemd.  
  



16 

 

Speerpunt  : Kwaliteit 

Strategisch doel : We hebben kwalitatief goed vastgoed 

 

Op 31 december 2014 had de gemeente Meerssen 19.060 inwoners en 8.490 woningen in de 

kernen Meerssen, Rothem, Bunde, Geulle en Ulestraten. Van de circa 2.000 huurwoningen in de 

gemeente zijn er 1.447 in ons bezit. In 2013 waren dit er nog 1466. In 2014 zijn 32 woningen 

gesloopt en 6 woningen verkocht. Hiervoor in de plaats zijn 19 nieuwe woningen gebouwd. 

Ruim 97 procent van onze woningen ligt onder de huurtoeslaggrens.  

 

Kern Etagewoningen Eengezinswoningen Seniorenwoningen Totaal 

Meerssen 227 325 227 779 

Rothem 40 98 38 176 

Bunde 63 133 88 284 

Geulle  23 47 46 116 

Ulestraten 7 72 21 100 

Totaal 360 675 420 1455 

 

In 2014 zijn 152 woningen gemuteerd. Dit levert een mutatiegraad op van 10,5 procent. In 2013 

bedroeg het aantal mutaties 126 en de mutatiegraad 8,6 procent. Dat deze in 2014 zoveel hoger 

is, is te verklaren doordat er in 2014 19 nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd, die we bovendien 

om doorstroming te creëren met voorrang aan zittende huurders hebben aangeboden. 

 

Ons vastgoed is bouwtechnisch in orde, functioneel in gebruik, duurzaam en energiezuinig en de 

omgeving waarin ons vastgoed zich bevindt, is schoon, heel en veilig. Om de kwaliteit van ons 

vastgoed te handhaven, leggen we de focus op beheer en onderhoud. In 2014 investeerden we 

hierin ruim 2,5 miljoen euro. Daarnaast blijven we investeren in innovatie en leefbaarheid en 

zetten we sloop en vervangende nieuwbouw en de verkoop van woningen in om een voor onze 

doelgroepen zo optimaal mogelijke vastgoedportefeuille te verwezenlijken. In 2014 zijn de 

volgende projecten gestart en/of opgeleverd: 

 

Meerssen-West 

In 2014 zijn  15 appartementen en 4 eengezinswoningen in het kader van de revitalisering 

Meerssen-West opgeleverd en is gestart met de bouw van nog eens 9 eengezinswoningen. De 

oplevering hiervan is gepland in het voorjaar van 2015. 

 

Beukeloord 

Ten gevolge van gewijzigde wet- en regelgeving in de Zorg, vindt er in de periode 2014-2016 

een transformatie plaats in zorgcentrum Beukeloord. 80 verzorgings- en 22 verpleegplaatsen 

worden in deze periode verbouwd tot 37 zorgappartementen en 51 verpleegplaatsen.  

 

Centrumplan Bunde 

In 2014 is een intentieovereenkomst afgesloten tussen ontwikkelaar Assen Berg Projecten, 

gemeente Meerssen en Wonen Meerssen. Doel is om te komen tot een nieuw centrumplan in de 

kern Bunde.  

Om de bouwtechnische kwaliteit van onze woningen te bewaken, zijn kwaliteitseisen 

geformuleerd in een programma van eisen dat in november 2014 is geactualiseerd.  

 

Tenslotte is in 2014 gestart met het actualiseren van het strategisch voorraadbeleid. Hierin wordt 

de woningportefeuille geanalyseerd om deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de 

wensen van huidige en toekomstige klanten. Het strategisch voorraadbeleid moet uiteraard 

passen binnen de organisatorische en financiële kaders van Wonen Meerssen en binnen het 
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Rijksbeleid, het gemeentelijk beleid en de ontwikkelingen op de woningmarkt. Daartoe 

analyseert Wonen Meerssen in het strategisch voorraadbeheer de beleidsomgeving, de 

marktontwikkelingen, de woonvisies en klantwensen en beoordeelt haar bezit op verhuur- en 

exploitatierisico’s en of het bij de organisatiedoelstellingen past. Op basis daarvan kunnen 

besluiten worden genomen over gewenste klanten, woningportefeuille en rendement.  

 

Een onderdeel van het strategisch voorraadbeleid dat extra aandacht behoeft en daarom in een 

apart beleidsstuk is omschreven is duurzaamheid. Onze duurzaamheidsdoelstellingen zijn 

voornamelijk gericht op energie. De belangrijkste reden hiervan is dat energie een direct 

raakvlak heeft met onze kerntaak: het verhuren van betaalbare woningen. De alsmaar stijgende 

energiekosten maken immers een steeds groter deel uit van de woonlasten van onze huurders. 

Om de huren betaalbaar te houden, is het dus zaak om het energieverbruik en de bijbehorende 

energiekosten zo laag mogelijk te houden. Wonen Meerssen heeft zich ten doel gesteld dat in 

2020 80 procent van de woningvoorraad minimaal energielabel B heeft. Ook het gemiddelde 

label moet B zijn. In onderstaand overzicht is de labelverdeling per 31 december 2014 te zien:  

 

Label Aantal woningen % van de woningportefeuille Aantal woningen cumulatief % cumulatief 

A++ 0 0% 0 0% 

A+ 23 1,58% 23 1,58% 

A 57 3,92% 80 5,50% 

B 250 17,18% 330 22,68% 

C 612 42,06% 942 64,74% 

D 313 21,51% 1255 86,25% 

E 116 7,97% 1371 94,22% 

F 54 3,71% 1425 97,93% 

G 8 0,55% 1433 98,49% 

Niet gelabeld 22 1,51% 1455 100% 

TOTAAL 1455 100% 1455 100% 

 
Hieruit blijkt dat 22,68 procent van ons woningbezit minimaal label B heeft. Het gemiddelde 

energielabel is C. Het duurzaamheidsbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd. 

 

Voortgang in de realisatie van de strategische doelstellingen: 

In 2014 investeerde Wonen Meerssen ruim 2,5 miljoen euro in het onderhoud van haar 

bestaande woningvoorraad en zo’n 135.000 euro in leefbaarheid. Het programma van eisen is in 

november 2014 geactualiseerd. Ook is er een start gemaakt met het actualiseren van het 

strategisch voorraadbeleid en is het duurzaamheidsbeleid geëvalueerd. 22,68 procent van de 

woningvoorraad heeft minimaal label B en het gemiddelde energielabel is C. 

  



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionele bedrijfsvoering 

 

Wij willen een goede werkgever zijn die blijft  

investeren in haar medewerkers om hun  

motivatie, betrokkenheid, creativiteit, lef en  

productiviteit te vergroten. Dit is essentieel voor  

het verder professionaliseren van onze organisatie.  

Bij een professionele bedrijfsvoering hoort namelijk  

een optimale aansturing van de inzet en ontwikkeling  

van medewerkers. 
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Speerpunt  : Professionaliteit 

Strategisch doel : We hebben professioneel personeel  

 

Om invulling te geven aan onze taak en de kwaliteit te kunnen waarborgen is het noodzakelijk 

dat wij professioneel personeel hebben. Daarom is het belangrijk dat er van alle medewerkers 

een actueel functieprofiel aanwezig is. Ook is er aandacht voor de resultaatbijdragen van 

medewerkers. Daarvoor ontvangen zij erkenning en waardering. Daarom worden jaarlijks met 

alle medewerkers persoonlijke prestatieafspraken gemaakt. De voortgang daarvan wordt met de 

individuele medewerkers besproken in periodieke voortgangsgesprekken. Daarnaast wordt er 

jaarlijks met alle medewerkers een functionerings- en beoordelingsgesprek gevoerd.  

 

Waar de resultaten achterblijven, geven we planmatig en effectief vorm aan de persoonlijke 

ontwikkeling van medewerkers. Zo is er voor alle medewerkers een persoonlijk ontwikkelplan 

(POP) opgesteld, dat tweejaarlijks wordt bijgesteld. Ook moeten al onze medewerkers jaarlijks 

minimaal één aan het werk gerelateerde cursus volgen. In 2014 hebben al onze medewerkers 

een cursus ‘Feedback geven en ontvangen’ gevolgd. De reden hiervoor is dat Wonen Meerssen 

veel kenmerken heeft van een familiecultuur. Familieculturen willen het graag 'gezellig' houden, 

met als gevolg dat mensen elkaar nauwelijks feedback geven.  

 

Ook vinden wij dat wij als maatschappelijk ondernemer een taak hebben als scholingsplaats. 

Daarom hebben wij ons door Fundeon en Ecabo laten certificeren tot erkend leerbedrijf. 

Fundeon erkent organisaties als leerbedrijf voor de bouw- en infrasector, Ecabo doet dit voor 

economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen. Bij een erkend leerbedrijf leren 

jongeren, die een mbo-opleiding volgen, het vak in de praktijk. Zo zorgen de bedrijven er zelf 

voor dat er de komende jaren voldoende goed opgeleide vakmensen beschikbaar zijn. In 2014 

hebben wij gefungeerd als erkend leerbedrijf voor Ecabo door één stagiaire werkervaring te 

laten opdoen in onze organisatie. 

 

Daarnaast investeren wij in het welbevinden van onze medewerkers. Wij willen hen goede 

werkomstandigheden bieden en goed informeren. Om de veiligheid van onze medewerkers en 

bezoekers te garanderen, zijn er altijd minimaal twee bedrijfshulpverleners in de organisatie 

opgeleid en is er een actueel bedrijfsnoodplan voorhanden. Tweejaarlijks vindt er een oefening 

plaats aan de hand van dit bedrijfsnoodplan. Een en ander is vastgelegd in het personeelsbeleid. 

 

Ziekteverzuim en personeelsverloop kunnen inzicht geven in het welbevinden van medewerkers. 

In 2014 waren er 20 ziekmeldingen. Het totale aantal ziekte-uren was 1602. Dit is gemiddeld één  

melding en 76 ziekte-uren per werknemer. Het verzuim in verhouding tot het totale aantal 

werkuren was 4,8 procent. Dit is inclusief langdurig ziekteverzuim van twee medewerkers. 

Zonder het langdurig ziekteverzuim, bedraagt het verzuimpercentage 1,12 procent. Wel was er 

relatief veel personeelsverloop: één medewerker is minder gaan werken, één medewerker is met 

pensioen gegaan en één medewerker is weer gaan studeren. Er zijn in 2014 geen nieuwe 

medewerkers aangetrokken. 

 

Voortgang in de realisatie van de strategische doelstellingen 

In 2014 zijn met alle medewerkers persoonlijke prestatieafspraken gemaakt, functionerings- en 

beoordelingsgesprekken gevoerd. Daarnaast hebben alle medewerkers minimaal één aan het 

werk gerelateerde cursus gevolgd. Ook zijn er in de organisatie vier medewerkers opgeleid tot 

bedrijfshulpverlener en heeft één stagiaire werkervaring opgedaan in onze organisatie. Het 

verzuimpercentage was in 2014 met 4,8 procent laag, er zijn twee medewerkers uit dienst 

getreden en één medewerker is minder gaan werken. 
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Innoveren zonder voorop te lopen 

 

Wij willen een vooruitstrevende organisatie zijn en hebben de 

ambitie om nieuwe ontwikkelingen te volgen en toe te passen. Maar 

we willen hierbij niet voorop lopen.  
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Speerpunt  : Innovatie  

Strategisch doel : We handelen innovatief  

 

Dienstverlening 

De afgelopen jaren hebben we onze werkprocessen en -procedures zo veel mogelijk 

gedigitaliseerd en werken we zoveel mogelijk papierloos. Ook in onze dienstverlening gebruiken 

wij ICT-toepassingen, die onze huurders transparantie, gemak en flexibiliteit bieden. Zo kunnen 

zij in de toekomst steeds eenvoudiger hun eigen informatie beheren en gebruiken. Bovendien 

kunnen deze toepassingen ons helpen om onze huurders beter te leren kennen en beter aan 

hun wensen tegemoet te komen. Wat wij al doen en wat er nog meer mogelijk is op dit gebied 

is vastgelegd in een memo. 

 

Om een goede dienstverlening te kunnen leveren, is ook het sociale aspect in de vorm van 

persoonlijk contact met de klant van groot belang. Op dit vlak zijn verschillende innovatieve 

manieren van dienstverlening te bedenken. Ook hierover is een memo opgesteld. 

 

Bouw 

Bij (ver)bouwprojecten proberen wij, binnen de financiële mogelijkheden, innovatie technieken 

toe te passen. We willen daarbij investeren in het verbeteren van de duurzaamheid en 

energiezuinigheid van onze woningvoorraad, maar ook inzetten op de bewustwording van 

huurders op het gebied van duurzaamheid en energiezuinigheid.  

 

Voortgang in de realisatie van de strategische doelstellingen 

In onze dienstverlening maken wij gebruik van innovatieve ICT-toepassingen, maar verliezen 

daarbij het sociale aspect in de vorm van persoonlijk contact met de klant niet uit het oog. Wat 

wij al doen op het gebied van innovatieve dienstverleningen en wat er nog meer mogelijk is op 

dit gebied is vastgelegd in twee memo’s. Daarnaast is er bij het nieuwbouwproject Meerssen-

West conceptueel bouwen (prefab) toegepast.  
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Samenwerking in de keten en in netwerken 

 

 

Door samen te werken met partners in de keten en in netwerken, 

kunnen we een  hoger financieel en maatschappelijk rendement 

behalen, de kwaliteit verbeteren en de kennis en het innovatief 

vermogen van onze organisatie en onze medewerkers vergroten. 

Daarnaast zorgt samenwerking voor kostenverlaging en 

risicospreiding.   
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Speerpunt  : Samenwerking 

Strategisch doel : We gaan waardevolle samenwerkingsverbanden aan  

Samenwerking in de keten 

Wonen Meerssen heeft geen eigen onderhoudsdienst. Onderhoud behoort immers niet tot de 

kerntaken van een corporatie. Onze kerntaak is het aanbieden van een dienst: wonen. Daarom 

werken wij op het gebied van dagelijks en mutatieonderhoud samen met aannemers en 

installateurs. Wij streven hierbij naar een langetermijnrelatie met de onderhoudsbedrijven. 

 

Ook op het gebied van planmatig en groot onderhoud en bij nieuwbouwprojecten werken wij 

samen met partners in de keten. Bijvoorbeeld in een bouwteam, een projectgebonden 

samenwerkingsverband tussen opdrachtgever, ontwerper, uitvoerende partijen en adviseurs die, 

in gecoördineerd verband, samenwerken aan het ontwerp, de engineering en de bouw van een 

project. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij de verbouwing van zorgcentrum Beukeloord. 

 

Samenwerking met huurders 

We willen graag weten hoe huurders denken over hun woning, hun wijk en onze projecten. 

Deze input kunnen wij gebruiken om ons beleid te herijken en om processen en procedures te 

verbeteren. Huurdersvereniging Meerssen (HVM) vormt hierbij ons centraal overlegorgaan. We 

hebben een samenwerkingsovereenkomst met HVM en ondersteunen HVM financieel en 

administratief. In 2014 overlegden wij acht keer met het Dagelijks Bestuur, twee maal met het 

Algemeen Bestuur en één maal met het Algemeen Bestuur en de Raad van Commissarissen. 

Op wijkniveau fungeren bewonerscommissies als overlegorgaan. In 2014 waren de volgende 

bewonerscommissies actief: 

 Bewonerscommissie Centrum Meerssen (BCCM) 

 Bewonerscommissie Meerssen-West  

 Bewonerscommissie Bunde / Rothem 

 

We overlegden in 2014 minimaal één keer met iedere bewonerscommissie en hebben diverse 

acties ondernomen om leden te werven voor bewonerscommissies in de overige woonkernen. 

Hiervoor was echter onvoldoende animo. In de diverse overlegsituaties hebben HVM en de 

bewonerscommissies gebruik kunnen maken van hun informatie-, advies- en instemmingsrecht. 

 

Samenwerking met zorginstellingen 

Met name voor senioren en gehandicapten is het van belang dat er in of bij hun woning zorg 

geleverd kan worden. Daarom werken wij samen met diverse zorg- en welzijnsorganisaties in 

ons werkgebied en overleggen regelmatig met hen. Wij zijn eigenaar van het onderstaande 

zorgvastgoed: 

Object Kern Partner Functie 

Zorgcentrum Beukeloord Meerssen Vivre 82 verzorgingsplaatsen en 22 verpleegplaatsen 

Zorgcentrum De Wilgenhof Bunde Vivre 50 verzorgingsplaatsen en 11 aanleunwoningen 

Zorgcentrum Ave Maria Geulle Cicero 36 aanleunwoningen en multifunctionele ruimte 

Woonbegeleidingscentrum  

Louis Marie Jaminhof 1 

Bunde SGL 8 wooneenheden voor mensen met een lichamelijke 

beperking  

Woonbegeleidingscentrum  

’t Kempke 32 

Bunde SGL kantoor en wooneenheid voor 1 persoon met een 

lichamelijke beperking  

Woonbegeleidingscentrum 

Vliegenstraat 45 

Bunde SGL 3 wooneenheden voor  mensen met een 

lichamelijke beperking  

Woonvorm Past. N. Creftenstraat 19 Meerssen Radar 6 geclusterde woningen en woongroep voor  

6 personen met een verstandelijke beperking 
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Woonvorm Bunderstraat 26 Meerssen Radar 5 geclusterde woningen en woongroep voor  

6 personen  met een verstandelijke beperking 

Woonvorm Past. Dom. Hexstraat 14 Meerssen Radar woongroep voor 4 personen met een verstandelijke 

beperking 

Kamerwoningen Kuileneindestraat 5 Meerssen COA 5 kamerwoningen voor asielzoekers 

Kamerwoningen Roggeveldstraat 22 Bunde COA 5 kamerwoningen voor asielzoekers 

Voedselbank Meerssen Voedselbank uitgiftepunt Voedselbank 

Kinderdagverblijf De Lindenburcht 

en BSO Buitenste Binnen 

Bunde MIK opvang voor 35 kinderen van 0 tot 4 jaar  

en 50 kinderen van 6 tot 13 jaar 

Kantoor Trajekt Meerssen Trajekt kantoor  

Studio RTME Meerssen RTME studio en kantoor  

Ut Zunneke Meerssen Ut Zunneke Dagopvang, logeerhuis en 7 wooneenheden  voor 

mensen met een verstandelijke / meervoudige 

beperking 

Ontmoetingsruimte Sint Theunis  Bunde - Ontmoetingsruimte voor ca. 40 senioren  

Ontmoetingsruimte De Herkenberg Meerssen - Ontmoetingsruimte voor ca. 22 bewoners 

De relatie tussen de verschillende zorgverleners en Wonen Meerssen en is in eerste instantie die 

tussen huurder en verhuurder. Veel samenwerking is dan niet noodzakelijk. In 2014 is er echter 

intensieve samenwerking geweest met Vivre vanwege een grootschalige verbouwing van 

zorgcentrum Beukeloord. 

 

Samenwerking met andere corporaties 

Samenwerking met andere corporaties kan voordeel bieden in de vorm van kennisdeling, het 

benutten van subsidies en het bedingen van inkoopvoordeel of korting. Er is bijvoorbeeld 

samenwerking mogelijk op het gebied van automatisering, communicatie, projectontwikkeling, 

salarisadministratie of woonruimteverdeling. Wij werken binnen Domaas samen met andere 

kleine en middelgrote woningcorporaties in Limburg. Daarnaast zijn we lid van het MKW, een 

landelijk samenwerkingsverband van kleine en middelgrote corporaties en van het Overleg 

Woningcorporaties Limburg. In 2014 hebben we bovendien een onderzoek laten uitvoeren naar 

de toekomst van Wonen Meerssen. Ook een fusie met een gelijkwaardige corporatie is hierbij 

onderzocht. Alvorens over te gaan tot zo’n vergaande vorm van samenwerking, moet er eerst 

een vervolgonderzoek plaatsvinden naar de voor- en nadelen van mogelijke samenwerkingen. 

Eind 2014 heeft een beoogde fusiepartner laten weten geen behoeft te hebben aan een 

fusieonderzoek, maar wel andere vormen van samenwerking te willen onderzoeken. In 2015 zal 

een vervolgonderzoek worden uitgevoerd. Zowel de optie zelfstandig blijven als samenwerken 

met één of meerdere andere corporaties zullen hierin worden onderzocht. 

Voortgang in de realisatie van de strategische doelstellingen 

In 2014 overlegden wij acht keer met het Dagelijks Bestuur en tweemaal met het Algemeen 

Bestuur van Huurdersvereniging Meerssen. Daarnaast was er een overleg tussen het MT van 

Wonen Meerssen, de Raad van Commissarissen en de huurdersvereniging en overlegden alle 

bewonerscommissies minimaal één maal met een afvaardiging van Wonen Meerssen. In de 

diverse overlegsituaties hebben HVM en de bewonerscommissies gebruik kunnen maken van hun 

informatie-, advies- en instemmingsrecht. Ook werd er regelmatig overlegd met de verschillende 

zorginstelling waarmee wij samenwerken. Wonen Meerssen werkte in 2014 binnen Domaas 

samen met andere woningcorporaties in Limburg. Daarnaast was Wonen Meerssen lid van het 

MKW en het Overleg Woningcorporaties Limburg. Tenslotte heeft Wonen Meerssen in 2014 een 

onderzoek laten uitvoeren naar de toekomst van Wonen Meerssen. In 2015 zal een 

vervolgonderzoek worden uitgevoerd. 
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Marktconforme huurprijzen 
 

Onze huuropbrengsten vormen  

het grootste deel van onze 

inkomsten. Om onze kerntaak  

als sociale verhuurder te vervullen  

en tegelijkertijd solide en  

financieel gezond te blijven,  

moeten de inkomsten en  

uitgaven in balans zijn. 
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Speerpunt  : Inkomsten 

Strategisch doel : We borgen de continuïteit van de activiteiten van onze corporatie 

 

Inkomsten uit verhuur 

Onze inkomsten zijn grotendeels afkomstig uit de huuropbrengsten van onze 1.455 woningen.  

Om financieel gezond te blijven willen we waar mogelijk woningen marktconform aanbieden en 

een streefhuur van 100 procent van de maximaal redelijke huurprijs hanteren. Ook willen we 

bezuinigen op de servicekosten door het programma van eisen aan te passen en meer kosten 

aan de huurders door te berekenen. Dit mag echter niet ten koste gaan van de verhuurbaarheid 

en de betaalbaarheid van onze woningen voor de primaire doelgroep. Per 1 juli 2014 

verhoogden we de huren op advies van Huurdersvereniging Meerssen als volgt:  

 

Inkomensgroep Huurverhoging 

tot € 34.085 3,8 % 

€ 34.085 - € 43.602 4,0 % 

€ 43.602 en hoger 6,5 %. 

 

Op 31 december 2014 hadden 73 zittende huurders een huurachterstand van € 51.018 euro. Het 

huurachterstandspercentage bedroeg 0,43 procent. In 2014 zijn 5 woningen ontruimd vanwege 

huurachterstand. 

 

We verhuren onze woningen volgens het aanbodmodel met voorinschrijving. Dit betekent dat 

woningzoekenden zich bij ons moeten inschrijven om in aanmerking te komen voor een woning. 

De inschrijftijd is het belangrijkste toewijzingscriterium. Daarnaast stellen we voorwaarden aan 

gezinssamenstelling en inkomen. Uiteraard wijzen wij onze sociale huurwoningen toe conform 

de Europese toewijzingsregels. Om te voorkomen dat huurders een onevenredig groot deel van 

hun besteedbaar inkomen aan huur uitgeven, hanteren we daarnaast een huur-inkomentabel. 

We leggen op onze website verantwoording af over de toewijzingen. In 2014 adverteerden we 

102 woningen, waarop we 920 reacties ontvingen. Urgent woningzoekenden kunnen op basis 

van een indicatie voorrang krijgen. De MO-zaak stelt de medische indicaties vast en Trajekt de 

sociaal-maatschappelijke. In 2014 werd één medische indicatie (laag) verstrekt. 

 

Inkomsten uit overige diensten 

Naast de huurinkomsten verkregen we beperkt inkomsten uit de verkoop van woningen, het 

beheren van woningen voor derden en het organiseren van cursussen. In 2014 zijn zes woningen 

verkocht. Ook heeft Wonen Meerssen in 2014 deelgenomen in de volgende Verenigingen van 

Eigenaren (VvE’s): 

VvE Sinds Aantal woningen Administratie Bestuur 

VvE Herkenberg 2001 22 woningen   

VvE Beekhuys 2004 8 woningen en  supermarkt   

VvE Essendijk 2004 11 woningen   

VvE In den Gaaper 2006 25 woningen   

VvE Gasthoes 2008 13 woningen en 2 commerciële ruimtes   

VvE Overbunde 2010 9 woningen   

VvE Hof van Oranje blok B 2010 6 woningen en commerciële ruimte   

VvE Hof van Oranje blok C 2010 5 woningen   

VvE Roggeveld 2012 10 woningen   

VvE Montfortresidentie 2013 7 woningen en commerciële ruimte   
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Tot 1 juni 2014 beheerden we bovendien 276 woningen voor Woningstichting Berg en Terblijt.  

Tenslotte hebben we een workshop risicomanagement georganiseerd, waaraan naast een aantal 

eigen medewerkers ook medewerkers van diverse andere corporaties uit de regio hebben 

deelgenomen. 

Overige werkzaamheden 

Wonen Meerssen heeft in 2014 geen werkzaamheden verricht die buiten het reguliere 

takenpakket van de woningstichting als toegelaten instelling vallen.  

 

Stresstest 

Alle corporaties zijn door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting verzocht een stresstest 

derivaten in te vullen. Wij beschikken niet over derivaten conform de definitie van het WSW. 

Voortgang in de realisatie van de strategische doelstellingen 

We verhoogden de huren in 2014 gemiddeld met 4 procent. Om extra inkomsten te genereren  

hebben we zes woningen verkocht,  voerden we het beheer voor tien VvE’s en organiseerden we 

één cursus. Tot 1 juni 2014 beheerden we ook nog 276 woningen voor Woningstichting Berg en 

Terblijt. 

  



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostenbewust werken  
 

Kostenbewust werken stond in 2014 hoog op de agenda.  

Door zeer kostenbewust te werken, blijven de kosten  

beheersbaar en reëel. Het is dus van groot belang  

inzicht te hebben in de verschillende kostensoorten 

en hoe noodzakelijke kosten beheerst en  

onnodige kosten vermeden kunnen  

worden.  
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Speerpunt  : Kosten 

Strategisch doel : We hebben beheersbare kosten 

 

Rentelasten en aflossingen vormen onze grootste kostenpost. In 2014 bedroeg de waarde van 

onze leningenportefeuille ongeveer 70 miljoen euro. Omdat wij over voldoende liquiditeiten 

beschikken om de geplande projecten te financieren, worden er de komende jaren geen nieuwe 

leningen meer aangetrokken. Hierdoor zullen de rentelasten de komende jaren dalen.  

 

De tweede grote kostenpost zijn de onderhoudslasten. Deze zijn voor de jaren 2015 tot en met 

2024 begroot in een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB).  

 

De derde grote kostenpost vormen de bedrijfslasten. De Tweede Kamer heeft de afgelopen jaren 

veel kritiek geuit op de hoogte van de bedrijfslasten van woningcorporaties. Deze zijn tot 2012 

elk jaar verder toegenomen, daarna zijn deze gestabiliseerd. Onze ambitie is om onze 

bedrijfslasten onder het sectorgemiddelde te houden. Daarom heeft Wonen Meerssen de  medio 

2013 ingezette  bezuinigingstaakstelling voortgezet en in 2014 nog meer kostenbewust gewerkt. 

Dit heeft erin geresulteerd dat volgens de benchmark Aedes Corporatie in Perspectief onze 

bedrijfslasten in 2013 zijn gedaald naar 1.096 euro per verhuureenheid, ten opzichte van 1.483 

euro per verhuureenheid in 2012. Het landelijk gemiddelde daalde in 2013 van 1.396 naar 1.101 

euro per verhuureenheid. Onze bedrijfslasten waren in 2012 nog bovengemiddeld, maar lagen 

in 2013 zelfs al iets onder het sectorgemiddelde.  

 

De vierde en laatste grote kostenpost betreft de verhuurdersheffing en saneringssteun. Geld dat 

we bijdragen aan belasting richting het Rijk en een bijdrage voor steun aan andere corporaties. 

In 2014 bedroegen de heffingen 1.018.000 euro.  

 

Als alle kosten betaald zijn blijft er een bedrag over om te investeren in bouwprojecten. 

Daarnaast wordt een deel van het vermogen bestemd als reserves. Deze bestemmingsreserves 

betreffen gebudgetteerde uitgaven bovenop de uitgaven voor de normale bedrijfsvoering.  

 

Verklaring besteding der middelen 

Het bestuur van Wonen Meerssen verklaart dat alle middelen in het verslagjaar zijn besteed in 

het belang van de volkshuisvesting. 

Voortgang in de realisatie van de strategische doelstellingen 

Volgens Aedes Corporatie in Perspectief bedroegen de bedrijfslasten van Wonen Meerssen in 

2013 met 1.096 euro per verhuureenheid iets minder dan het landelijk gemiddelde van 1.101 

euro per verhuureenheid. In 2014 is nog meer kostenbewust gewerkt.  
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Huurder centraal 

 

We stellen de huurder centraal en faciliteren zijn zelfredzaamheid 

op de woningmarkt. Hierbij hanteren we de menselijke maat: we zijn 

aanspreekbaar, herkenbaar en leveren maatwerk. 
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Speerpunt  : Klanttevredenheid 

Strategisch doel : We hebben tevreden klanten 

 

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe onze huurders onze dienstverlening waarderen. 

Daarom voeren wij jaarlijks klanttevredenheidsonderzoeken uit en laten wij ons daarnaast 

meten door het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector. Op basis daarvan kunnen wij 

onze dienstverlening voortdurend verbeteren en de klanttevredenheid vergroten. 

 

Klanttevredenheidsonderzoeken 

In 2014 hebben we 688 enquêtes verstuurd. Hierop zijn 344 reacties binnengekomen. Dit is een 

reactiepercentage van 50 procent. Van de 344 reacties waren er 336 positief. Dit is 98 procent. 

Nadere details vindt u in het Rapport Klanttevredenheid 2014. 

 

Onderwerp Verstuurd Reacties Positief Negatief 

Procedure huuropzegging 43 13 (30%) 13 (100%)  0 (0%) 

Procedure nieuwe verhuur 148 72 (49%) 69 (96%) 3 (4%)  

Reparatieverzoeken 497 259 (52%) 254 (98%) 5 (2%) 

Totaal 688 344 (50%) 336 (98%) 8 (2%) 

 

KWH-Huurlabel 

Met onderstaande resultaten hebben wij in 2014 het KWH-Huurlabel gecontinueerd:  

 

Labelonderdeel Score  

Contact 7,3 

Woning zoeken 8,2 

Nieuwe woning 7,9 

Huur opzeggen  8,3 

Reparaties 8,4 

Onderhoud 8,5 

Ontevreden 6,6 

Totaalscore 7,9 

 

Geschillencommissie 

Ontevreden huurders kunnen een klacht indienen bij een onafhankelijke geschillencommissie. 

Deze heeft als taak de klacht te behandelen en daarover advies uit te brengen aan het bestuur 

van Wonen Meerssen. De geschillencommissie bestaat uit drie leden: één lid vertegenwoordigt 

de huurders, de overige twee zijn onafhankelijk. De samenstelling van de geschillencommissie is 

als volgt: 

 

Functie Naam Benoemd 

voorzitter vacature - 

lid Dhr. E. Biesmans 01-01-2013 

lid Dhr. R. Dresens 01-07-2014 

 

De geschillencommissie overlegt jaarlijks met de directeur-bestuurder, die de uitkomsten van dit 

gesprek bespreekt met de Raad van Commissarissen. In 2014 zijn er géén geschillen behandeld.  

 

Voortgang in de realisatie van de strategische doelstellingen 

Van de klanttevredenheidsonderzoeken over de procedure huuropzegging was 100 procent 

positief, over de procedure nieuwe verhuur 96 procent en over de reparatieverzoeken 98 

procent. Daarnaast continueerden we het KWH-Huurlabel met een gemiddelde score van 7,9. De 

geschillencommissie heeft in 2014 geen geschillen behandeld.  
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Wonen Meerssen in cijfers 

 2012 2013 2014 

    

Woningen 1469 1466 1455 

Totaal aantal verhuureenheden (inclusief woonwagens, 

gezinsvervangende tehuizen, gehandicaptenverblijf, 

kinderdagverblijf, garages, en bedrijfspanden) 

1837 1834 1825 

Aantal woningen in beheer voor Woningstichting Berg 

en Terblijt 

277 276 276* 

    

Huurverhoging 2,3 % 3,8 % 4,0 % 

    

Mutaties 131 126 152 

Mutatiegraad 8,9 % 8,6 % 10,5 % 

    

Huurbetaling en incasso    

Aantal zittende huurders met huurachterstand 56 62 73 

Openstaande vordering € 52.267 € 48.162 € 51.018 

Huurachterstandspercentage zittende huurders 0,48 % 0,42 % 0,43 % 

Huisuitzettingen o.b.v. huurachterstand 1 3 5 

    

Verkochte woningen 3 3 6 

    

Teruggekochte woningen 1 0 0 

    

Klanttevredenheidsonderzoeken 778 687 688 

Huuropzegging 40 33 43 

- aantal reacties 16 (40 %) 13 (39 %) 13 (30%) 

- positief 15 (94 %) 13 (100 %) 13 (100%) 

- negatief 1 (6 %) 0 (0 %) 0 (0%) 

    

Nieuwe verhuur 118 106 148 

- aantal reacties 65 (55 %) 57 (54 %) 72 (49%) 

- positief 63 (97 %) 53 (93 %) 69 (96 %) 

- negatief 2 (3 %) 4 (7 %) 3 (4 %) 

    

Reparatieverzoek 620 548 497 

- aantal reacties 321 (52 %) 289 (53 %) 259 (52 %) 

- positief 296 (92 %) 277 (96 %) 254 (98 %) 

- negatief 25 (8 5) 12 (4 %) 5 (2 %) 

    

Geschillen bij de geschillencommissie (ontvankelijk) 2 0 0 
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 2012 2013 2014 

    

Solvabiliteit 16,8 % 12,25 % 12,15 % 

    

Rentabiliteit    

- eigen vermogen -7,7 % -33,9 % 18,52 % 

- totale vermogen -5,4 % -8,2 % 6,64 % 

    

Liquiditeit (current ratio) 2,7 4,6 3,24 

    

Loan-to-Value (LTV) - 65 % 65 % 

    

Medewerkers  21 21 19 

FTE’s 17,9 17,9 16,2 

    

Ziekteverzuim    

Ziekmeldingen 20 24 20 

Ziekte-uren 1349 1026 1602 

Ziekteverzuimpercentage 4,17 % 3,05 % 4,80 % 

    

Bijzondere aandachtsgroepen    

Statushouders / VVTV-ers    

- taakstelling 7 13 19 

- realisatie 1 12 19 

    

Woningaanpassingen 17 6 12 

 
* tot 1 juni 2014   
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Verslag van de Raad van Commissarissen 
 

Algemeen 

Conform de statuten heeft de Raad van Commissarissen (RvC) als taak: 

 

 toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken 

binnen Wonen Meerssen; 

 de ontwikkelingen met een kritische blik te volgen; 

 te fungeren als klankbord voor het bestuur;  

 de werkgeversrol ten aanzien van het bestuur uit te oefenen. 

 

Deze taken zijn in lijn met de Governance Code Woningcorporaties van de Vereniging van 

Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en de vereniging van woningcorporaties Aedes. De 

RvC onderschrijft deze Governance Code en heeft er derhalve op toegezien dat Wonen Meerssen 

in 2014 heeft gehandeld conform de Governance Code. Hierbij heeft de RvC gemonitord dat het 

beleid in overeenstemming is met de wettelijke en statutaire voorschriften en dat de continuïteit 

van de corporatie gewaarborgd is. Verder heeft de RvC de directeur-bestuurder met raad en 

daad terzijde gestaan en heeft zij de werkgeversrol ten aanzien van de directeur-bestuurder 

uitgeoefend.  

 

Gegeven de toezichthoudende taak acht de RvC transparantie, externe verantwoording, het 

beheersen van de financiële positie en vooral het realiseren van volkshuisvestelijke opgaven als 

de primaire verantwoordelijkheid van Wonen Meerssen.  

 

Maatschappelijk toezicht 

De RvC houdt toezicht op de maatschappelijke prestaties van Wonen Meerssen en de 

verantwoording hierover aan de stakeholders. Onder maatschappelijke prestaties verstaat de 

RvC onder meer: 

 

 het aanbieden van voldoende betaalbare woonruimte voor de primaire doelgroep; 

 de inzet van Wonen Meerssen in het kader van wonen, welzijn en zorg; 

 het betrekken van huurders en andere belanghebbenden bij het beleid van de 

organisatie; 

 het verbeteren van de leefbaarheid in wijken en buurten waar Wonen Meerssen bezit 

heeft. 

 

Risicoparagraaf 

In het kader van de toezichthoudende taak hanteert de RvC een risico-aanpak die zich richt op 

het monitoren en onderkennen van de risico’s verbonden aan de activiteiten en strategie van de 

woningcorporatie, de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en 

controlesystemen, het kwaliteitsbeleid, het financiële verslaggevingsproces en de naleving van 

toepasselijke wet- en regelgeving. Dit wordt onder meer gedaan door:  

 

 kennis te nemen van de informatie zoals die hierna wordt beschreven bij het 

toezichthoudend kader; 

 het beleggen van minimaal zes vergaderingen per jaar waarin de genoemde risico’s 

worden besproken; 

 het initiëren van acties als de risicoaanpak van Wonen Meerssen niet leidt tot het door 

de RvC gewenste risicoprofiel. 
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Toezichtkader 

Teneinde de toezichthoudende taak op een goede wijze te kunnen invullen, maakt de RvC 

gebruik van een toezichtkader dat onder andere bestaat uit:  

 

 het beleidsplan, het activiteitenplan en de daaruit afgeleide financiële meerjaren- en 

jaarbegroting; 

 de kwartaalrapportages; 

 het jaarverslag;  

 het verslag van de treasurycommissie; 

 het accountantsverslag en de door de accountant uitgebrachte Management Letter; 

 het bod op de gemeentelijke woonvisie (prestatieovereenkomst);  

 rapportages met betrekking tot klant- en medewerkerstevredenheid  

(inclusief KWH-rapportages) 

 prognoses en strategische informatie zoals: 

o het strategisch voorraadbeleid; 

o toekomstverkenningen (bijvoorbeeld gevolgen van de ‘krimp’); 

o analyses van de marktpositie; 

o de voortgang van de nieuwbouw-, herstructurerings- en revitalisatieprojecten. 

 

De RvC voert tevens jaarlijks meerdere gesprekken met de belangrijkste stakeholders van Wonen 

Meerssen (o.a. gemeente, huurdersvereniging, zorgaanbieders, accountant) om ook vanuit de 

externe relaties toezicht te kunnen houden op de prestaties van de corporatie. 

 

De activiteiten vanuit het bestuur worden per aandachtsgebied vermeld in het activiteitenplan, 

als onderdeel van het beleidsplan. Dit vormt een belangrijk toetsingskader voor het functioneren 

van het bestuur. De aandachtsvelden zijn: 

 

 kwaliteit 

 professionaliteit 

 innovatie 

 samenwerking 

 inkomsten 

 kosten 

 klanttevredenheid 

 

Per activiteit wordt benoemd wat het gewenste resultaat is, wat de bijbehorende prestatie-

indicatoren zijn en in hoeverre de gewenste resultaten behaald zijn. Deze informatie wordt 

gebruikt om adequaat toezicht te houden door inzicht te krijgen in zowel de lopende 

bedrijfsprocessen alsmede de eventuele bedrijfsrisico’s die hieraan verbonden zijn.  

 

Toezicht in 2014 

De RvC heeft in het verslagjaar 2014 zeven keer vergaderd met de directeur-bestuurder. Bij de 

behandeling van diverse onderwerpen in het overleg met de directeur-bestuurder, zoals de 

financiële meerjarenbegroting en de onderhoudsbegroting, zijn ook MT-leden aanwezig 

geweest. Ook heeft de RvC  twee maal in een algemeen overleg gesproken met het bestuur van 

Huurdersvereniging Meerssen (HVM). Daarnaast heeft de RvC heeft in het kader van een 

selectieproces voor één van de commissarissen, meermalen overlegd met de HVM. Verder heeft 

de RvC één keer overlegd met de Ondernemingsraad, waarbij de bezuinigingsdoelstelling en 

toekomst strategieën voor Wonen Meerssen centraal stonden en eveneens een maal overlegd 

met de Interne Controle Commissie. 
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In het eerste kwartaal van 2014 is het Beleidsplan 2014-2018 vastgesteld. Dit plan is, na extra 

inbreng van de HVM, na de zomer van 2014 op punten aangepast en opnieuw vastgesteld met 

als (nieuwe) titel Beleidsplan 2015-2019. Het beleidsplan 2015-2019 is het kompas voor Wonen 

Meerssen. Het wijst de koers aan voor de komende jaren, maar biedt ook ruimte om in te spelen 

op actualiteiten. Voorganger daarvan was het Beleidsplan 2009-2013.  In grote lijnen is de koers 

uit de voorgaande beleidsperiode vastgehouden. Maar er zijn ook andere accenten gelegd. 

Accenten op de thema’s die Wonen Meerssen zelf belangrijk vindt, maar zeer zeker ook op de 

thema’s die de buitenwereld belangrijk vindt. Het beleidsplan 2015-2019 heeft ook als een 

centraal instrument gefungeerd tijdens de vergaderingen van de RvC. Hierbij is bij elke 

vergadering het beleidsplan, volgens een vast format, aan de orde gesteld. Delen van het 

beleidsplan worden via jaarplannen, wanneer dit als gevolg van interne en/of externe 

ontwikkelingen nodig is, aangepast. Tevens zijn de onderliggende instrumenten in 2014 

(hernieuwd) vastgesteld. 

 

Door de RvC besproken onderwerpen 

De behandelde onderwerpen tijdens vergaderingen waren divers en zijn getoetst aan de 

doelstellingen van Wonen Meerssen zoals verwoord in haar beleidsplan, statuten en missie. 

Belangrijke speerpunten in 2014 waren de financiën, de samenwerking met HVM en de 

werkgeversrol van de RvC.  

 

 Financiën 

 

Het nastreven en waarborgen van een solide financiële positie op lange termijn om de 

volkshuisvestelijke doelstellingen te realiseren is een belangrijk speerpunt van de RvC. 

Hierbij geldt de financiële meerjarenbegroting als toetsingskader. Het jaar 2014 was 

wederom voor de corporatiesector – en dus ook voor Wonen Meerssen - een jaar met 

veel financiële onzekerheden. De effecten van de door het kabinet opgelegde 

overheidsheffingen, zoals de verhuurdersheffing en de saneringsheffing, werden in de 

loop van het jaar duidelijk. Deze heffingen hebben grote invloed op de financiële positie 

van Wonen Meerssen. De RvC blijft van mening dat, in deze tijden van economische 

teruggang, vergrijzing en krimp, Wonen Meerssen haar verantwoordelijkheid moet 

nemen door verantwoord te blijven investeren in aanpassing en vernieuwing van de 

woningvoorraad, zodat deze voldoet aan de wensen voor de komende jaren.  

 

Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) 

Op 7 oktober 2014 heeft Wonen Meerssen de toezichtbrief van het Centraal Fonds 

Volkshuisvesting (CFV) ontvangen. Daarin werd vermeld dat het bij Wonen Meerssen 

uitgevoerde onderzoek, het CFV geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. 

Dit betekent dat het CFV ook geen interventies doet. 

Management Letter  

De door de accountant uitgebrachte Management Letter 2014 ‘De Wendbaarheid wordt 

belangrijker’ is in de RvC besproken. Deze Management Letter formuleert een aantal 

aandachtspunten rondom het jaarrekeningproces en stelt verder vast dat het systeem 

van interne beheersing van Wonen Meerssen adequaat is. 

 
Jaarrekening en volkshuisvestingsverslag 

De jaarrekening is besproken in het bijzijn van de accountant die hierop een toelichting 

heeft gegeven. De RvC heeft de stukken goedgekeurd.  
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Treasury 

De RvC nam middels het verslag kennis van het besprokene in de vergadering van de 

treasurycommissie. De RvC constateert dat het treasurybeleid van Wonen Meerssen 

adequaat functioneert. Wel zal het treasurybeleid herijkt worden aan de hand van de 

nieuwe financiële kaders die door de verschillende toezichthouders gesteld worden. 

Verder zullen de beleidskeuzes van de MJOB afgestemd worden op het nieuwe 

beleidsplan 2015-2019. 

 

 Samenwerking met HVM 

Begin 2014 werd gezamenlijk geconstateerd dat er in de samenwerking tussen Wonen 

Meerssen en HVM geïnvesteerd moest worden. Doel was de afstemming en sparring te 

verbeteren. Door de RvC, de directeur-bestuurder en het bestuur van HVM is daar in 2014 

gericht aan gewerkt. Eind 2014 wordt er veel nauwer en constructiever gewerkt. 

Bijvoorbeeld door elkaar eerder te informeren of door de rollen te verduidelijken (denk 

aan een protocol voor werving van een commissaris). Zo is er een veel betere 

samenwerking gegroeid in 2014. 

 

 Werkgeversrol 

Niet in aanwezigheid van de directeur-bestuurder is besproken:  

o het beloningsbeleid, dit beleid is getoetst aan de sectorbrede beloningscode. Als 

basis geldt dan de omvang van de corporatie, de activiteiten en de plaats in de 

omgeving; 

o het verlenen van toestemming voor de nevenfuncties van de directeur-bestuurder 

met de aantekening dat eventuele conflicterende belangen gemeld moeten worden 

bij de voorzitter van de RvC. 

 

Beoordeling bestuur / WNT 

De RvC heeft een arbeidsovereenkomst gesloten met de directeur-bestuurder. Een 

delegatie van de RvC, bestaande uit de voorzitter (dhr. Meuwissen) en een lid (dhr. 

Meertens) heeft zowel een functioneringsgesprek als een beoordelingsgesprek gevoerd 

met de directeur-bestuurder. Deze delegatie heeft vervolgens in een interne vergadering 

het beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder toegelicht aan de volledige RvC. 

De in voornoemde gesprekken gemaakte afspraken zijn schriftelijk vastgelegd.  

Per 1 januari 2013 is de  WNT, de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen 

publieke en semipublieke sector, in werking getreden. De WNT stelt een maximum aan 

de bezoldiging van bestuurders en hoogste leidinggevenden in de publieke en 

semipublieke sector en bevat regels over het openbaar maken van de bezoldiging. 

Woningcorporaties vallen in het strengste regime.  De honorering van de directeur-

bestuurder van Wonen Meerssen voldoet niet geheel aan de sectorbrede beloningscode. 

Daarom is, vooruitlopend op de nieuwe wetgeving, besloten om de directeur-bestuurder, 

ondanks een positieve beoordeling, geen 13e maand prestatiebeloning toe te kennen. De 

directeur-bestuurder heeft hiermee ingestemd. De RvC koerst de komende jaren richting 

een beloningsstructuur die past binnen de regelgeving van de WNT.  
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Daarnaast zijn de navolgende onderwerpen aan bod gekomen:  
 
 Huurbeleid 

De jaarlijkse nota huurprijsbeleid is in 2014 onderwerp van overleg geweest met de 

bestuurder. Er was veel discussie over deze huurverhogingsronde, aangezien de hoogte 

ervan inkomensafhankelijk was. De bestuurder heeft besloten om, op advies van 

huurdersvereniging Meerssen  te kiezen voor de volgende huurverhogingspercentages:  

 

Inkomensgroep Huurverhoging 

tot € 34.085 3,8 % 

€ 34.085 - € 43.602 4,0 % 

€ 43.602 en hoger 6,5 %. 

 
 Oordeelsbrief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)                                                                                                                              

De RvC heeft kennis genomen van de bevindingen omtrent de administratie rondom het 

toewijzen van de woongelegenheden. Wonen Meerssen zal de administratie inrichten 

zodat aan alle eisen, zoals gesteld door BZK wordt voldaan. Wonen Meerssen heeft 

hierbij gehandeld conform de wettelijke eisen van toewijzen. 

 Klanttevredenheidsonderzoeken 

De RvC heeft kennis genomen van de positieve resultaten van de 

klanttevredenheidsonderzoeken.  

 

 Geschillencommissie 

De werkwijze van de geschillencommissie is besproken. De RvC heeft besloten om de 

huidige werkwijze onveranderd te laten. 

 

 KWH-Huurlabel en KWH-Goed Werkgeverschapslabel 

In 2014 heeft Wonen Meerssen het Huurlabel van het Kwaliteitscentrum 

Woningcorporaties Huursector (KWH) gecontinueerd. Het bezit van het KWH-Huurlabel 

betekent dat voldaan wordt aan een groot aantal eisen die worden gesteld aan de 

kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast is Wonen Meerssen houder van het KWH-

Goed Werkgeverschapslabel. Dit label betekent dat Wonen Meerssen voldoet aan de in 

het label gestelde kwaliteitseisen op het gebied van goed werkgeverschap. 

 

 Personeelsbeleidsplan 

Het personeelsbeleid maakt deel uit van het ondernemingsbeleid. Het plan is besproken 

en goedgekeurd door de RvC.  

 Fraudepreventie 

 De RvC heeft in 2014 extra aandacht geschonken aan fraudepreventie. Hierbij heeft de 

RvC een gesprek gehad met het Interne Controle team en de directeur-bestuurder. Onder 

andere de werkwijze en keuzes voor jaarlijkse speerpunten bij de controle zijn 

besproken. Er zijn  geen meldingen van fraude gedaan en er zijn ook geen signalen 

ontvangen over mogelijke fraude. De integriteitscode wordt ook door de RvC getekend 

 

 Het bod op de gemeentelijke woonvisie prestatieovereenkomst) 

Als gevolg van de ontwikkelingen binnen het bestuur van de gemeente Meerssen zijn er 

geen nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Halverwege 2013 is de afspraak gemaakt dat 

de prestatieafspraken van 2012 als leidraad dienen voor de komende jaren (2013, 2014 

en 2015).  
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 Strategisch voorraadbeleid  

De ontwikkeling van nieuwbouwplannen heeft aangetoond dat er sprake is van 

toenemende risico’s voor de corporatie. Dit omdat er onder meer in de zorgsector geen 

sprake meer is van gegarandeerde huisvestingskosten en de huurprijs dus onzeker is. 

Voordat er nieuwe investeringen worden geaccordeerd, worden deze uitgebreid 

besproken met de directeur-bestuurder.  

 Stand van zaken lopende nieuwbouw-, herstructurerings- en revitalisatieprojecten en 

procedures 

Vanwege de ambitie om een aantal grote projecten te realiseren (Wilgenhof Bunde, 

centrumplan Ulestraten, centrumplan Bunde, revitalisatie Meerssen-West) heeft de RvC 

de voortgang van deze projecten iedere vergadering besproken. De RvC heeft de 

projecten kritisch geanalyseerd teneinde vast te stellen of deze projecten, gezien de 

huidige ontwikkelingen op het gebied van financiën en krimp, in de huidige vorm nog 

haalbaar zijn. Daar waar nodig zijn besluiten genomen om plannen aan te passen of te 

temporiseren.  

 Woningvoorraad 

Aan de orde zijn gekomen: 

o samenwerking met een projectontwikkelaar voor de realisatie van het 

centrumplan Bunde; het centrumplan zal op een andere wijze in de markt 

worden gezet. De opzet is dat de grond verkocht wordt aan een 

projectontwikkelaar en dat Wonen Meerssen een aantal woningen (turnkey) 

terug zal kopen. 

o start van fase 2 het project revitalisatie Meerssen-West, bestaande uit  

9 eengezinswoningen;  

o ombouw Beukeloord;                                                                                                                                 

In verband met de verandering in de zorgsector (scheiden van wonen en zorg) is 

er opdracht verstrekt om Beukeloord te transformeren naar 51 

verpleeghuisplaatsen en 37 zelfstandige woonruimten. 

 

 Onderhoudsbegroting 2015 en meerjarenonderhoudsbegroting 2015-2024 

De RvC heeft de onderhoudsbegroting 2015 besproken en goedgekeurd. De 

onderhoudsbegroting is besproken in relatie tot het strategisch voorraadbeleid. Conform 

eerdere afspraken is de toename van de kosten over de gehele periode op hoofdlijnen 

toegelicht.  

 

 Duurzaamheid / Energiebeleid  

Hoewel duurzaamheid een continu punt van aandacht is, is er in 2014 zeer 

terughoudend omgegaan met investeringen op dit gebied. Dit als gevolg van de 

onzekere politieke situatie met betrekking tot de overheidsheffingen. Uit de 

energielabeling kan geconcludeerd worden dat de woningvoorraad van Wonen 

Meerssen qua labeling beter dan de gemiddelde corporatiewoningvoorraad in Nederland 

is ingedeeld. 

 

 Verbindingen 

Verbindingen worden door de directeur-bestuurder ter goedkeuring voorgelegd aan de 

RvC. De in 2007 aangegane samenwerking met Woningstichting Berg en Terblijt is niet 

gecontinueerd. Woningstichting Berg en Terblijt heeft het lopende contract per 1 juni 

2014 beëindigd.  
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 Kwartaalrapportages 

De kwartaalrapportages zijn elk kwartaal aan de orde geweest. Uit de rapportages blijkt 

dat Wonen Meerssen op koers wordt gehouden en dat de kwartaaldoelstellingen 

worden gerealiseerd. In 2014 is de nieuwe opzet van de kwartaalrapportage besproken. 

De definitieve opzet zal in 2015 worden vastgesteld. 

 

 Corporaties in perspectief  (CIP)                                                                                                                                         

De cijfers van het CFV werden tot en met 2013 door het CFV verwerkt in het CIP. Vanaf 

2014 (cijfers 2013) zijn de cijfers van het CFV door Aedes verwerkt in een rapportage 

gelijk aan de voorgaande rapportages van het CFV. Het CIP  geeft inzicht in de 

belangrijkste volkshuisvestelijke en financiële gegevens van alle individuele corporaties 

en is daarmee een nuttig instrument voor commissarissen van woningcorporaties en 

stakeholders zoals gemeenten en huurdersorganisaties. Door vergelijking met o.a. 

landelijke cijfers is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen van 

Wonen Meerssen zich verhouden tot die van andere corporaties. De informatie is 

besproken. 

 Strategie en actualiteiten                                                                                                                                      

Elke vergadering komen strategie en actualiteiten aan de orde en worden de actuele 

zaken besproken met betrekking tot: 

o de wet- en regelgeving; 

o de verhuurdersheffing; 

o het huurbeleid; 

o de strategie; 

o de relaties met de stakeholders; 

o de WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen). 

 

 

Overige RvC aangelegenheden in 2014 

 

 Lidmaatschappen en scholingen 

Alle RvC-leden zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties 

(VTW). De leden volgden voorlichtings- en themabijeenkomsten, cursussen en workshops 

(onder andere over volkshuisvesting, visitatie, integriteit, beoordeling directeur-

bestuurder, financiën) waarover na afloop werd teruggekoppeld aan de gehele RvC. 

 Rooster van aftreden 

De RvC handelt conform de sectorale Governance Code en hanteert een rooster van 

aftreden met een maximale zittingsduur van 8 jaar. Volgens het rooster van aftreden was 

er per 1 juli 2014 een commissaris  herkiesbaar/ herbenoembaar. Het lid was commissaris 

op voordracht van de HVM. De HVM heeft besloten om de commissaris niet te 

herbenoemen. Ook is per 31-12-2014 een commissaris aftredend die niet meer 

herbenoembaar was.  

 

 Benoeming nieuwe commissaris en vicevoorzitter 

Als gevolg van het niet herbenoemen en het bereiken van de maximale zittingsduur van 

een RvC-lid zijn er 2 vacatures geweest. Beide vacatures zijn gepubliceerd. De wervingen 

zijn inmiddels succesvol afgerond. Eén nieuwe commissaris is, op voordracht van HVM, 

benoemd en in november 2014 gestart. De werkwijze bij werving en selectie is in 

wervingsprotocollen vastgelegd. 
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 Zelfevaluatie Raad van Commissarissen 

In december 2014 heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden. Hierbij is onder meer de 

verantwoordelijkheid en samenstelling van de RvC, de kwaliteit van de vergaderingen, 

het functioneren van de RvC als geheel en de individuele leden, en de relatie met de 

directeur-bestuurder aan bod gekomen. De RvC heeft een aantal voorstellen 

geformuleerd teneinde de efficiëntie van de vergadering te vergroten. De RvC heeft 

daarnaast o.a. besloten de relevante netwerken in kaart te brengen, de contacten met 

de HVM te intensiveren, en bij de zelfevaluatie 2015 - conform de governancecode 

woningcorporaties - een externe adviseur in te schakelen. Overigens is het gebruikelijk 

om zaken die zich voordoen direct te bespreken en niet op te sparen tot de jaarlijkse 

evaluatie 

 

 Integriteit 

o De gedrags- en integriteitscode is door de RvC onderschreven. De gedrags- en 

integriteitscode en de klokkenluidersregeling zijn ook gepubliceerd op de website 

van Wonen Meerssen. 

o De oordeelsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is 

behandeld.  

o Belangenverstrengeling is een continu punt van aandacht, ook bij de 

sollicitatieprocedure voor nieuwe commissarissen. 

o In de statuten van Wonen Meerssen is vastgelegd welke besluiten de bestuurder wel 

en welke hij niet mag nemen. 

o Er zijn geen meldingen gedaan in het kader van integriteit. 

 

Tot slot  

De Raad van Commissarissen bestond ultimo 2014 uit vijf leden. In een apart overzicht is het 

rooster van aftreden vermeld, alsmede de geboortedata, honorering en nevenfuncties van de 

RvC-leden en de directeur-bestuurder. U vindt dit overzicht op pagina 34. Er worden geen vaste 

onkostenvergoedingen verstrekt. Dit soort vergoedingen wordt alleen op declaratiebasis 

verstrekt.  

 

De leden van de RvC voldoen allen aan het criterium, zoals opgenomen in de statuten, dat het 

lidmaatschap niet in strijd is met andere belangen. Belangenverstrengeling is dus niet aan de 

orde en de onafhankelijkheid is gewaarborgd. Er hebben zich dit verslagjaar geen transacties 

voorgedaan waarbij sprake zou kunnen zijn van tegenstrijdige belangen. Ook zijn er geen 

meldingen gedaan over onregelmatigheden waarbij leden van de RvC betrokken waren.  

 

Tot slot spreekt de RvC haar waardering uit over de inzet van de directeur-bestuurder en het 

personeel van Wonen Meerssen in 2014. 

 

R.H.G. Meuwissen 

voorzitter Raad van Commissarissen 

  



42 

 

Samenstelling Raad van Commissarissen 

 

De heer R.H.G. Meuwissen (voorzitter) 

Profiel financiën/economie 

Geboortedatum 10 juni 1967 

Benoemd 01-07-2010 

Aftredend/herbenoembaar 01-07-2014 

Aftredend/niet herbenoembaar 01-07-2018 

Jaarvergoeding 7.740 euro 

Maatschappelijke functie hoogleraar bedrijfseconomie 

Nevenfunctie(s) Penningmeester Openbare Bibliotheek Meerssen  

Lid van de Raad van Advies Hotelmanagement School Maastricht 

 

Mevrouw D.A.H. Urlings (vice voorzitter) 

Profiel volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en zorg 

Geboortedatum 8 april 1971 

Benoemd 01-07-2011 

Aftredend/herbenoembaar 01-07-2015 

Aftredend/niet herbenoembaar 01-07-2019 

Jaarvergoeding 5.160  euro 

Maatschappelijke functie eigenaar advies-, organisatie- en ontwerpbureau 

Nevenfunctie(s) lid klachtencommissie Wonen Zuid - Limburg 

  

De heer J.A.M. Meertens 

Profiel bouwkundig, bouwtechnisch 

Geboortedatum 5 december 1961 

Benoemd 01-01-2005 

Aftredend/herbenoemd 01-01-2009 

Aftredend/niet herbenoembaar 01-01-2015 

Jaarvergoeding  5.160 euro 

Maatschappelijke functie hoofd technische zaken particuliere verhuurder 

Nevenfunctie(s) - 

  

De heer J.L.G. Mevis 

Profiel zorg, maatschappij en personeel 

Geboortedatum 28 april 1961 

Benoemd 01-07-2010 

Aftredend/niet-herbenoemd 01-07-2014 

Jaarvergoeding 2.580  euro 

Maatschappelijke functie eigenaar adviesbureau 

Nevenfunctie(s) - 

  

De heer J.J.A.J.M. Timmermans 

Profiel juridisch 

Geboortedatum 30 oktober 1972 

Benoemd 01-05-2013 

Aftredend/herbenoembaar 01-05-2017 

Aftredend/niet herbenoembaar 01-01-2021 

Jaarvergoeding 5.160 euro 

Maatschappelijke functie senior adviseur/omgevingsmanager bij adviesbureau / ontwikkelmaatschappij 

eigenaar juridisch adviesbureau 

Nevenfunctie(s) - 
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De heer P. H. Spruijt 

Profiel zorg, maatschappij en personeel 

Geboortedatum 09-03-1962 

Benoemd 01-11-2014 

Aftredend/herbenoembaar 01-11-2018 

Aftredend/niet herbenoembaar 01-11-2022 

Jaarvergoeding 430 euro 

Maatschappelijke functie ambtenaar gemeente Helmond 

Nevenfunctie(s) - 
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Verantwoording uit hoofde van de Wet 

normering bezoldiging topfunctionarissen 

publieke en semipublieke sector (WNT) 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Wonen 

Meerssen van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de woningcorporaties, 

klasse C. Het bezoldigingsmaximum voor Wonen Meerssen is in 2014 € 103.900. Het 

weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de 

omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de 

berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering 

hierop is het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Commissarissen; dit bedraagt voor 

de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum. 

Bezoldigingsgegevens leidinggevende topfunctionaris (bedragen x € 1) 
 2014 2013 2012 

Naam L.W.G. Van den Bergh L.W.G. Van den Bergh L.W.G. Van den Bergh 

Functie(s) directeur-bestuurder directeur-bestuurder directeur-bestuurder 

Duur dienstverband 1 januari – 31 december 1 januari – 31 december 1 januari – 31 december 

Omvang dienstverband (in fte’s) 1 1 1 

Gewezen topfunctionaris nee nee nee 

(Fictieve) dienstbetrekking ja ja ja 

Bezoldiging    

Beloning 116.808 118.568 121.787 

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0  

Beloningen betaalbaar op termijn 19.316 19.321 18.142 

Totale bezoldiging 136.124 137.889 139.929 

Toepasselijk WNT-maximum 103.900 103.900 n.v.t. 

 

Bezoldigingsgegevens toezichthoudende topfunctionarissen (bedragen x € 1) 

Naam  R.H.G. 

Meuwissen 

J.A.M. 

Meertens 

J.L.G. 

Mevis 

J.J.A.M. 

Timmermans 

D.A.H. 

Urlings 

P.H. 

Spruijt 

Functie(s) voorzitter 

RvC 

lid RvC lid RvC lid RvC lid RvC lid RvC 

Duur dienstverband 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 

30/6 

1/1 – 31/12 1/1 – 

31/12 

1/12 – 

31/12 

Bezoldiging 2014       

Beloning (excl. BTW) 7.740 5.160 2.580 5.160 5.160 430 

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 0 0 0 

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0 0 

Totale bezoldiging 2014 7.740 5.160 2.580 5.160 5.160 430 

Toepasselijk WNT-maximum 7.793 5.195 5.598 5.195 5.195 433 

Totale bezoldiging 2013 7.740 5.160 5.160 5.160 5.160 0 

 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 

een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in 

eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had 

moeten plaatsvinden. Er zijn in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen 

betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. 
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Jaarrekening 2014 
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Balans per 31 december 2014  

(na resultaatbestemming) 

    
ACTIVA 31-12-2014  31-12-2013 

    

VASTE ACTIVA     

    

Materiële vaste activa     

Sociaal vastgoed in exploitatie 58.353.863  58.933.606 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 3.606.757  3.001.278 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 657.798  743.522 

 62.618.418  62.678.406 

    

Vastgoedbeleggingen    

Commercieel vastgoed in exploitatie 5.758.082  5.178.118 

 5.758.082  5.178.118 

    

Financiële vaste activa    

Latente belastingvordering 2.565.381  271.514 

Overige vorderingen 570.174  570.174 

 3.135.555  841.688 

    

VLOTTENDE ACTIVA     

    

Vorderingen     

Huurdebiteuren  265.951  264.860 

Overige vorderingen 95.710  310.531 

Overlopende activa 10.668  56.061 

 372.329  631.452 

    

    

Liquide middelen  14.024.970  16.947.370 

    

 14.397.299  17.578.822 

    

TOTAAL ACTIVA 85.909.354  86.277.034 
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PASSIVA  31-12-2014  31-12-2013 

    

EIGEN VERMOGEN    

    

Overige reserves 12.970.459  10.567.388 

    

VOORZIENINGEN     

    

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 0  1.622.633 

Voorziening latente belastingverplichtingen 78.651  98.419 

 78.651  1.721.052 

    

LANGLOPENDE SCHULDEN     

    

Schulden / leningen overheid 67.515.694  69.230.026 

Schulden / leningen kredietinstellingen 907.560  907.560 

 68.423.254  70.137.586 

    

KORTLOPENDE SCHULDEN     

    

Schulden aan gemeente 1.035  3.025 

Schulden aan leveranciers 1.199.833  754.511 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 409.084  189.803 

Overige schulden 24.013  32.519 

Overlopende passiva 2.803.025  2.871.150 

 4.436.990  3.851.008 

    

    

    

    

    

    

    

TOTAAL PASSIVA  85.909.354  86.277.034 
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Winst-en-verliesrekening  
 

 Boekjaar  Boekjaar 

 2014  2013 

    

BEDRIJFSOPBRENGSTEN     

    

Huuropbrengsten 10.748.662  10.408.352 

Opbrengsten servicecontracten 411.795  342.792 

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 710.414  296.545 

Geactiveerde productie eigen bedrijf 139.050  87.300 

Overige bedrijfsopbrengsten 154.243  155.851 

 12.164.164  11.290.840 

    

BEDRIJFSLASTEN     

    

Afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 2.408.378  2.455.589 

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa  

en vastgoedportefeuille 468.895  3.551.567 

Lonen en salarissen 963.322  1.040.470 

Sociale lasten 143.064  144.719 

Pensioenlasten 186.653  191.308 

Onderhoudslasten 2.082.061  2.349.708 

Leefbaarheid 127.528  60.778 

Lasten servicecontracten 401.597  324.837 

Overige bedrijfslasten 2.131.937  1.519.031 

 8.913.435  11.638.007 

    

BEDRIJFSRESULTAAT 3.250.729  -347.167 

    

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN    

    

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten  0  -1.101 

Opbrengst vorderingen die tot de vaste activa behoren 0  9.031 

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten  147.729  221.899 

Rentelasten en soortgelijke kosten -3.309.022  -3.472.958 

Saldo financiële baten en lasten -3.161.293  -3.243.129 

    

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING  

VOOR BELASTINGEN 89.436  -3.590.296 

    

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2.313.635  12.573 

    

RESULTAAT NA BELASTINGEN 2.403.071  -3.577.723 
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Kasstroomoverzicht  
 

     2014 

      

Kasstroom uit operationele activiteiten (x € 1.000)     

      

Bedrijfsresultaat  3.251   

Aanpassingen voor:      

Afschrijvingen   2.408   

Waardeverandering/onrendabel materiële vaste activa 

en vastgoedbeleggingen  469   

Verandering in werkkapitaal      

   - mutatie vorderingen (excl. vpb) 259     

   - mutatie kortlopende schulden 586     

   - mutatie belastingen 2.314     

   - mutatie rentelasten 201     

   3.360   

Mutatie voorzieningen   -1.642   

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   7.846   

Betaalde belastingen    0   

Ontvangen belastingen   0   

Waardeverandering financiële vaste activa en effecten  0   

Ontvangen rente 148     

Betaalde rente -3.510     

   -3.362   

Kasstroom uit operationele activiteiten    4.484 

      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten     

      

Investeringen in materiële vaste activa  -3.641   

Desinvesteringen in materiële vaste activa  243   

Mutatie financiële vaste activa  -2.294   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten    -5.692 

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten     

      

Ontvangen leningen  3.631   

Aflossingen leningen  -5.345   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten    -1.714 

Toename geldmiddelen    -2.922 

      

Stand liquide middelen per 31 december 2014    14.025 

Stand liquide middelen per 31 december 2013    16.947 

Mutatie liquide middelen in boekjaar    -2.922 
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     2013 

      

Kasstroom uit operationele activiteiten (x € 1.000)     

      

Bedrijfsresultaat  -347   

Aanpassingen voor:      

Afschrijvingen   2.456   

Waardeverandering materiële vaste activa  3.055   

Verandering in werkkapitaal      

   - mutatie vorderingen (excl. Vpb) -162     

   - mutatie kortlopende schulden -27     

   - mutatie belastingen 13     

   - mutatie rentelasten -225     

   -401   

Mutatie voorzieningen   861   

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   5.624   

Betaalde belastingen    0   

Ontvangen belastingen   415   

Waardeverandering financiële vaste activa en effecten  -1   

Ontvangen rente 230     

Betaalde rente -3.248     

   -3.018   

Kasstroom uit operationele activiteiten    3.020 

      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten     

      

Investeringen in materiële vaste activa  -892   

Desinvesteringen in materiële vaste activa  140   

Mutatie financiële vaste activa  239   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten    -513 

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten     

      

Ontvangen leningen  12.100   

Aflossingen leningen  -7.134   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten    4.966 

Toename geldmiddelen    7.473 

      

Stand liquide middelen per 31 december 2013    16.947 

Stand liquide middelen per 31 december 2012    9.474 

Mutatie liquide middelen in boekjaar    7.473 
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Toelichting op de balans en de winst-en-

verliesrekening 
 

ALGEMENE GRONDSLAGEN 

 

CONTINUÏTEIT 

 

De corporatie neemt in haar overwegingen mee de betekenis van de verhuurderheffing en 

saneringssteun. Desondanks wordt de continuïteit van de corporatie niet in gevaar gebracht. De 

operationele kasstromen blijven ondanks deze extra heffingen voldoende om aan de uitschrijven 

(ICR) toets te blijven voldoen. 

 

SCHATTINGEN 

 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de 

directie van Wonen Meerssen zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel 

kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het 

in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, zijn de aard van deze oordelen en 

schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 

betreffende jaarrekeningposten. 

 

VERWERKING VERPLICHTINGEN 

 

Voor woningcorporaties is een uitzondering gemaakt voor de verwerking van verplichtingen. 

RJ645 221-224 gaat in op de wijze waarop zogeheten feitelijke verplichtingen in de vorm van 

voorzieningen moeten worden verwerkt. In de jaarrekening zijn naast juridisch afdwingbare 

verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als 

‘intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd’. Hiervan is sprake wanneer namens de 

corporatie uitingen zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders over 

verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en nieuwbouwprojecten. Een feitelijke 

verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces rondom projectontwikkeling en 

herstructurering. Er is sprake van een feitelijke verplichting indien de formalisering van de 

definitieve ontwerpfase en de aanvraag van de bouwvergunning hebben plaatsgevonden.     

 

ACTIVITEITEN 

 

Wonen Meerssen, statutaire naam: Woningstichting Meerssen, gevestigd aan de Bunderstraat 28, 

6231 EL Meerssen, is uitsluitend werkzaam in het belang van de volkshuisvesting in de gemeente 

Meerssen. Wonen Meerssen is een stichting met de status ‘toegelaten instelling volkshuisvesting’. 

Zij heeft specifieke toelating in de regio Maastricht en Mergelland. De werkzaamheden vinden 

plaats binnen de juridische wetgeving van de Woningwet en het BBSH. 

 

JAARREKENING 

 

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het BBSH, de Beleidsregels toepassing wet 

normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), Titel 9 Boek 2 

BW, hoofdstuk 645 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de 

overige hoofdstukken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad 
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voor de Jaarverslaggeving. Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen 

de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke 

waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. De balans en 

winst-en-verliesrekening worden na resultaatbestemming bepaald, waarbij het jaarresultaat aan 

het eigen vermogen wordt toegevoegd. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 

methode. Bij deze methode wordt het nettoresultaat aangepast voor posten van de winst-en-

verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties 

in balansposten en posten van de winst-en-verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven 

niet worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten. In het kasstroomoverzicht 

wordt onderscheid gemaakt tussen  operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. 

 

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN VAN BEPALING VAN HET RESULTAAT 

 

BALANSWAARDERING 

 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 

 

Tenzij bij de afzonderlijke balansposten iets anders wordt vermeld, gelden voor alle materiële 

vaste activa de volgende algemene uitgangspunten: 

 

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van alle direct toe te rekenen 

uitgaven onder aftrek van afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur.  

Op grond wordt niet afgeschreven. Voor zover verkregen subsidies zijn te kwalificeren als 

investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigings-

prijs. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum 

worden verwacht. Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen 

of teniet te laten gaan en vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de 

eventuele boekwaarde van de opstallen en de gemaakte sloopkosten deel uit van de 

verkrijgingsprijs van de grond. Voor toekomstige kosten van groot onderhoud aan de 

bedrijfsgebouwen is geen voorziening voor groot onderhoud gevormd. De kosten worden 

rechtstreeks in het resultaat verantwoord. 

 

Sociaal vastgoed in exploitatie 

 

Typering 

Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens, 

het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoeslaggrens is een 

algemeen huurprijsniveau dat jaarlijks per 1 juli door de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties wordt vastgesteld. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfsonroerend goed dat is 

verhuurd aan maatschappelijke organisaties, waaronder zorg-, welzijns-, onderwijs- en culturele 

instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de 

Beschikking van de Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor 

toegelaten instellingen. 

 

Kwalificatie 

Het beleid van Wonen Meerssen is er primair op gericht de sociale vastgoedportefeuille aan te 

houden voor de doelgroep van beleid. Het sociaal vastgoed wordt dan ook gekwalificeerd als 

bedrijfsmiddel waarbij betaalbare huisvesting het uitgangspunt is 
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Waarderingsgrondslag 

Wonen Meerssen waardeert haar sociaal vastgoed in exploitatie bij eerste verwerking tegen 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs  en daarna tegen kostprijs verminderd met afschrijvingen en 

bijzondere waardeverminderingen die op de balansdatum worden verwacht. 

 

Na-investeringen 

Uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-investeringen) die leiden tot een 

waardeverhoging van het actief worden aangemerkt als activeerbare kosten van vernieuwing. 

 

Onderhoud 

De lasten van regelmatig voortkomend onderhoud waaronder renovatie onderscheiden zich van 

activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een waardeverhoging van het actief. 

De lasten van onderhoud worden direct in het resultaat verantwoord. 

 

Componenten 

Binnen het vastgoed worden componenten onderkend met een verschillende levensduur. Onder 

de toelichting op de balans zijn de componenten met afschrijvingstermijnen toegelicht. 

 

Complexindeling 

Complexen worden gedefinieerd op basis van groepen gelijksoortige activa (kasstroom-

genererende eenheden) oftewel product-marktcombinaties. Wonen Meerssen heeft haar 

kasstroomgenererende eenheden bepaald aan de hand van geografische ligging, woningtype en 

bouwjaar. Deze indeling sluit aan bij het strategisch voorraadbeleid van Wonen Meerssen. 

 

Bepaling bedrijfswaarde 

Onder bedrijfswaarde wordt verstaan de contante waarde van de aan een actief of samenstel van 

activa toe te rekenen toekomstige kasstromen die kunnen worden verkregen met de uitoefening 

van het bedrijf. De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde van de 

geprognosticeerde kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatie-opbrengsten en -lasten 

over de geschatte resterende looptijd van de investering. De kasstroomprognoses zijn gebaseerd 

op redelijke veronderstellingen die de beste schatting van de directie weergeven van de 

economische omstandigheden gedurende de resterende verwachte levensduur van het actief. De 

kasstromen zijn gebaseerd op intern beleid en externe ontwikkelingen. Bij de toelichting op de 

balans zijn onder vaste activa de uitgangspunten voor de berekening opgenomen. De bepaling 

van de restwaarde van de grond, opgenomen in de bedrijfswaarde, vindt voor zover er nog geen 

herbestemming van de grond heeft plaatsgevonden op basis van de huidige vergelijkbare kavel- 

of vierkante meterprijs voor een sociale huurwoning. Deze kavelprijs wordt geïndexeerd naar het 

einde van de levensduur en verminderd met verwachte sloopkosten en kosten van uitplaatsing. 

Bij de bepaling van de bedrijfswaarde wordt geen rekening gehouden met de 

rentabiliteitswaardecorrectie van de bestaande leningenportefeuille en beleggingen. 

 

Bijzondere waardevermindering 

Wonen Meerssen beoordeelt iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan 

een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig 

zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de 

realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde 

bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere 

waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare 

waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 

Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden ten laste van de winst-en-verliesrekening 
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verantwoord onder de bedrijfslasten als 'overige waardeverminderingen materiële vaste activa en 

vastgoedportefeuille'. 

 

Terugname van bijzondere waardevermindering 

Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering 

niet meer bestaat of is afgenomen, wordt de toegenomen boekwaarde van de betreffende activa 

niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waarde-

vermindering voor het actief was verantwoord. Het verschil in boekwaarde van het actief direct 

voor herbeoordeling van de bijzondere waardevermindering en direct na deze herbeoordeling 

wordt als terugname van eerdere afwaardering ten gunste van de winst- en verliesrekening 

verantwoord onder de bedrijfskosten als 'overige waardeverminderingen materiële vaste activa 

en vastgoedportefeuille'. 

 

Afschrijvingen 

Vanaf 2012 zijn de afschrijvingen niet langer gebaseerd op de annuïteitenmethode maar wordt 

per component lineair over de geschatte resterende levensduur afgeschreven. Indien sprake is van 

een afwaardering naar lagere bedrijfswaarde dan geldt deze lagere bedrijfswaarde vanaf dat 

moment als basis voor de afschrijvingen in de toekomst. 

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de eigen exploitatie 

 

Typering 

Dit betreft complexen in aanbouw die zijn bestemd om te worden ingezet als vastgoed in 

exploitatie niet zijnde een vastgoedbelegging. 

 

Waarderingsgrondslag 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie wordt gewaardeerd tegen uitgaaf-

prijzen en toegerekende kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en 

directievoering. 

 

Bijzondere waardevermindering 

Wonen Meerssen beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief 

aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien de verwachte realiseerbare 

waarde lager is dan de verwachte totale geactiveerde kosten bij oplevering is sprake van een 

onrendabele top. Bij de bepaling of de onrendabele top leidt tot een bijzondere waarde-

vermindering worden de boekwaarde en de bedrijfswaarde van de kasstroomgenererende 

eenheid waartoe de onroerende zaken gaan behoren betrokken. Indien en voor zover de 

onrendabele top groter is dan het verschil tussen de bedrijfswaarde en de boekwaarde van de 

betreffende kasstroomgenererende eenheid, is sprake van een bijzondere waardevermindering 

van het vastgoed in ontwikkeling. Indien en voor zover de bijzondere waardevermindering hoger 

is dan de waarde van het vastgoed in ontwikkeling, dan wordt het vastgoed in ontwikkeling op 

nihil gewaardeerd en wordt een voorziening aan de creditzijde van de balans opgenomen. 

 

Afschrijvingen 

Op vastgoed in ontwikkeling wordt niet afgeschreven. Afschrijving vindt pas plaats nadat de 

betreffende complexen in exploitatie zijn gekomen. 

 

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 

Deze activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met afschrijvingen op basis van 

verwachte economische levensduur. De afschrijvingen zijn berekend volgens het lineaire systeem. 
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Met bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden. In dit boekjaar heeft geen 

bijzondere waardevermindering plaatsgevonden. Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare 

activa worden gewaardeerd tegen de verwachte opbrengstwaarde. 

 

VASTGOEDBELEGGINGEN 

 

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten te 

realiseren. Vastgoedbeleggingen worden geclassificeerd  als 'vastgoedbeleggingen in exploitatie' 

indien ze beschikbaar zijn voor verhuur. Vastgoedbeleggingen, daaronder begrepen vastgoed-

beleggingen in ontwikkeling, worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, 

onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en 

bijzondere waardeverminderingen. De algemene uitgangspunten van materiële vaste activa (zie 

hiervoor) zijn ook van toepassing op vastgoedbeleggingen, tenzij anders is vermeld. 

 

Commercieel vastgoed in exploitatie 

 

Typering 

Het commercieel vastgoed in exploitatie omvat woningen in exploitatie met een huurprijs boven 

de huurtoeslaggrens en het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed). 

 

Waarderingsgrondslag 

Wonen Meerssen waardeert haar commercieel vastgoed in exploitatie bij eerste verwerking tegen 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs en daarna tegen kostprijs verminderd met afschrijvingen en 

bijzondere waardeverminderingen. 

 

Overige uitgangspunten 

De overige uitgangspunten van sociaal vastgoed in exploitatie onder materiële vaste activa zijn 

ook van toepassing op commercieel vastgoed in exploitatie. Als invulling van de actuele waarde is 

niet de bedrijfswaarde maar de reële waarde aangehouden.  

 

Reële waarde 

De reële waarde die wordt gehanteerd voor de toetsing van een eventuele bijzondere 

waardevermindering is gebaseerd op de actuele marktsituatie en omstandigheden per 

balansdatum en geeft de meest waarschijnlijke prijs weer die redelijkerwijs op balansdatum had 

kunnen worden verkregen. Toetsing van een eventuele bijzondere waardevermindering of 

terugneming waardevermindering vindt plaats indien er aanwijzingen zijn dat zich mogelijk een 

dergelijke waardedaling of –stijging heeft voorgedaan. Aanwijzingen kunnen zijn daling of 

stijging van vastgoedprijzen, daling van exploitatieresultaten van vastgoed, kortere levensduur 

dan aanvankelijk geschat, hogere onrendabele investeringen dan aanvankelijk geschat e.d. Begin 

2015 zijn drie commerciële objecten en zes zogenaamde niet-DAEB woningen getaxeerd op basis 

van marktwaarde in verhuurde staat. Bovenstaande waardebepalingen zijn uitgevoerd door 

externe taxateurs van door de Stichting Taxaties en Validaties (STenV) erkende taxatievalidatie-

instituten. De WOZ-waarden van de niet-DAEB woningen zijn afgezet tegen de marktprijzen van 

de zes getaxeerde woningen. De reële waarde van de niet-DAEB woningen is vervolgens bepaald 

door de WOZ-waarde te corrigeren met de verhouding markt-/WOZ-waarde. De drie commerciële 

objecten zijn gewaardeerd op marktwaarde in verhuurde staat op basis van de taxaties. 
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Mutatie reële waarde 

Mutaties in de reële waarde van commercieel vastgoed in exploitatie worden in de winst-en-

verliesrekening verantwoord onder 'overige waardeverminderingen materiële vaste activa en 

vastgoedportefeuille'. 

 

Actuele waarde ten behoeve van de toelichting 

In de toelichting is de actuele waarde van commercieel vastgoed in exploitatie gebaseerd op de 

bedrijfswaarde, zoals beschreven onder sociaal vastgoed in exploitatie. Wonen Meerssen hanteert 

deze invulling van actuele waarde omdat haar primaire doelstelling is het beschikbaar stellen van 

huisvesting, en omdat optimalisatie van het rendement van haar vastgoed slechts een 

ondergeschikte plaats inneemt. De bedrijfswaarde wordt bepaald zoals beschreven onder het 

sociaal vastgoed in exploitatie. 

 

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

 

Latente belastingvorderingen 

 

Actieve belastinglatentie voor verkoop bestemd vastgoed 

Voor in de toekomst te verrekenen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen 

commerciële en fiscale balanswaarderingen wordt een actieve belastinglatentie getroffen ter 

grootte van de som van deze verschillen vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief.  

Indien de verwachting is dat de latentie binnen één jaar gerealiseerd wordt, wordt deze onder de 

overlopende activa opgenomen. Indien de verwachting is dat realisatie langer dan één jaar gaat 

duren, wordt deze onder de financiële vaste activa opgenomen. De actieve belasting-latentie 

heeft betrekking op verschillen tussen de commerciële waarde van de vaste activa in exploitatie 

en fiscale waarde per ultimo boekjaar. De fiscale waarde van het vastgoed is, overeenkomstig de 

bepalingen van de VSO II, gebaseerd op 70 procent van de WOZ-waarde (peildatum 1 januari 

2008). De actieve belastinglatentie is gebaseerd op het geldend vennootschapsbelastingtarief en 

wordt contant gemaakt tegen de disconteringsvoet voor de bedrijfswaardeberekening minus het 

geldend vennootschapsbelastingtarief. Het onroerend goed bestaat uit een drietal categorieën: 

 

- onroerend goed bedoeld voor duurzame exploitatie 

- onroerend goed bestemd voor verkoop (op termijn) 

- onroerend goed bestemd voor sloop/herstructurering (op termijn) 

 

Aangezien er voor het onroerend goed bedoeld voor duurzame exploitatie en sloop / 

herstructurering onvoldoende informatie beschikbaar is om tot een betrouwbare schatting van de 

latentie te komen beperkt de latentie zich tot het onroerend goed bestemd voor verkoop. 

 

Actieve latentie als gevolg van voorwaartse verliescompensatie 

Op basis van de fiscale meerjarenprognose waarbij de woningen die 25% of meer ten opzichte 

van de openingsbalanswaarde in waarde zijn gedaald en afgewaardeerd op grond van artikel 

2.2.8. VSO 2 is het waarschijnlijk dat er toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn, waarmee 

verliezen kunnen worden gecompenseerd en verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut. 

Voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie en nog niet gebruikte fiscale verrekenings-

mogelijkheden dient een latente belastingvordering te worden opgenomen. De actieve 

belastinglatentie is gebaseerd op het geldend tarief van de vennootschapsbelasting. 

Belastinglatenties worden gewaardeerd op basis van contante waarde (4%). 
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Overige vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie, gewoonlijk de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in 

mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. De reële waarde benadert de 

boekwaarde. 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

VORDERINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN 

 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs, veelal gelijk aan de nominale waarde. Een voorziening voor oninbaarheid gebaseerd op 

een statische beoordeling per balansdatum wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van 

de voordering. Wonen Meerssen heeft per ultimo boekjaar geen voorziening voor oninbaarheid. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd 

korter dan twaalf maanden. De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, vrij ter 

beschikking. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

VOORZIENINGEN 

 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en 

verliezen die op balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van 

middelen noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. De 

voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 

zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden 

gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn 

om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 

 

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 

Deze voorziening dient ter dekking van feitelijke verplichtingen van onrendabele investeringen in 

nieuwbouw- en herstructureringsprojecten. De dotatie aan de voorziening vindt plaats nadat het 

besluit voor de investering is genomen, gekwalificeerd als ‘intern geformaliseerd en extern 

gecommuniceerd’. Reeds gedane betalingen worden tot maximaal de hoogte van de voorziening 

aan de voorziening onttrokken. De voorziening heeft een kortlopend karakter. Onttrekkingen 

vinden naar verwachting plaats binnen één jaar na vorming van de voorziening. Indien er meer 

betaald is dan voorzien, wordt het meerdere geactiveerd onder de materiële vaste activa in 

ontwikkeling. 

 

Voorziening latente belastingverplichtingen 

Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële 

en fiscale balanswaarderingen wordt een passieve belastinglatentie getroffen ter grootte van de 

som van deze verschillen vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. De voorziening heeft 

een langlopend karakter en zal jaarlijks deels vrijvallen ten gunste van de belastingen in de winst-

en-verliesrekening. De passieve latentie heeft betrekking op het verschil tussen de commerciële 

waardering van de leningenportefeuille (nominale waarde) en de fiscale waarde (marktwaarde) 

verminderd met de transitorische rente van de betreffende leningen. Als gevolg van de hogere 
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fiscale waardering ontstaat er fiscaal een agio dat naar rato van de looptijd van de leningen ten 

gunste van de fiscale winst wordt gebracht. Belastinglatenties worden gewaardeerd op basis van 

contante waarde (4%) 

 

Voorziening pensioenen 

De gehanteerde pensioenregeling van Wonen Meerssen is ondergebracht bij een bedrijfstak-

pensioenfonds. De hieruit voortvloeiende pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens 

de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering.’ In deze benadering wordt de aan de 

pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Te 

betalen premie dan wel vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief 

respectievelijk overlopend actief verantwoord. Een pensioenvordering uit hoofde van aanwezige 

overschotten bij de pensioenuitvoerder wordt opgenomen als de groep beschikkingsmacht heeft 

over het overschot, het waarschijnlijk is dat het tot toekomstige economische voordelen voor de 

groep leidt en het betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een pensioenoverschot wordt op 

dezelfde wijze gewaardeerd als een voorziening. Behalve de betaling van premies heeft Wonen 

Meerssen geen verdere verplichtingen uit hoofde van genoemde pensioenregeling. Wonen 

Meerssen heeft in geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds geen verplichting tot het 

voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. Per ultimo december 

2014 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 114% (2013: 114%). Dit is hoger dan de 

minimaal vereiste 105%. 

 

LANGLOPENDE SCHULDEN 

 

De aangetrokken schulden / leningen van overheids- en kredietinstellingen worden bij eerste 

verwerking opgenomen tegen reële waarde (indien deze lager is dan de verkrijgings-

/vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, die gelijk kan 

zijn aan de nominale waarde. De schulden hebben een resterende looptijd van meer dan één jaar 

met dien verstande dat het aflossingsbestanddeel van de langlopende schulden dat in het 

volgend verslagjaar vervalt eveneens als langlopende schuld is verantwoord. Dit aflossingsdeel 

wordt volgend verslagjaar toegelicht. 

 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

 

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde (indien 

deze lager is dan de verkrijgings-/vervaardigingsprijs) en vervolgens gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs, die gelijk kan zijn aan de nominale waarde. De schulden hebben een 

verwachte looptijd van één jaar. 

 

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT 

 

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties 

en de kosten en andere lasten over het jaar. Resultaten op transacties worden verantwoord in het 

jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn. 

 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 

 

Huuropbrengsten 

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. Voor het 

verslagjaar 2014 bedraagt de maximale basishuurverhoging 4 procent voor huishoudens met een 

inkomen tot € 34.085. Huishoudens met een inkomen tussen € 34.085 en € 43.602 betalen 
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maximaal 4,5 procent en huishoudens met een inkomen boven € 43.602 maximaal 6,5 procent. 

Het inkomen over 2012 is bepalend. De huuropbrengsten betreft nettohuren, exclusief 

vergoedingen voor leveringen en diensten en onder aftrek van huurderving. 

 

Opbrengst servicecontracten 

Betreft van huurders (boven de netto huurprijs) en derden ontvangen vergoedingen voor 

leveringen en diensten. De kosten worden verantwoord onder de lasten servicecontracten. 

 

Netto verkoopresultaat  vastgoedportefeuille 

Betreft de resultaten uit de verkoop van vastgoed in exploitatie. De boekwinst van gerealiseerde 

verkopen van vastgoed in exploitatie betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst minus 

de  boekwaarde en overige kosten. Resultaten worden verantwoord op het moment van levering 

(passeren transportakte). 

 

Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf 

De toegerekende interne kosten ten behoeve van onroerende zaken in ontwikkeling worden 

hieronder verantwoord. 

 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Hieronder zijn voornamelijk verantwoord opbrengsten van derden en doorberekende kosten. 

 

BEDRIJFSLASTEN 

 

Afschrijvingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 

Op alle bestaande en nieuwe activa in exploitatie wordt vanaf 2012 afgeschreven volgens de 

lineaire methode. Er wordt geen rekening gehouden met een restwaarde en op gronden wordt 

niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging van de toekomstige gebruiksduur plaatsvindt, 

dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van 

onroerende zaken ten dienste van de exploitatie zijn onder de afschrijvingen begrepen.  

 

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille 

De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op afboekingen uit hoofde van 

bijzondere waardevermindering dan wel een terugneming daarvan. (Mutaties in) bijzondere 

waardeverminderingen ontstaan door een jaarlijkse toets van de bedrijfswaarde ten opzichte van 

de waarde gebaseerd op historische kostprijs minus cumulatieve afschrijvingen. 

 

Lonen, salarissen en sociale lasten 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

winst- en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.  

 

Pensioenlasten 

Wonen Meerssen heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. 

De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 

 

Onderhoudslasten  

Hieronder worden verantwoord de jaarlijkse kosten wegens dagelijks en mutatieonderhoud, 

alsmede de kosten wegens jaarlijks planmatig onderhoud. De lasten van onderhoud 

onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van een 

waardeverhoging van het actief. 
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Leefbaarheid 

De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van fysieke ingrepen en uitgaven voor 

activiteiten in de omgeving van woongelegenheden van Wonen Meerssen, die de leefbaarheid in 

buurten en wijken ten goede moeten komen. 

 

Lasten servicecontracten 

Betreft de kosten die verband houden met leveringen en diensten. De opbrengsten hiervan zijn 

verantwoord onder opbrengsten servicecontracten.  

 

Overige bedrijfslasten 

Overige bedrijfslaten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.  

 

Waardeverandering van financiële vaste activa en effecten 

waardevermeerderingen op effecten worden verwerkt op basis van de gerealiseerde resultaten 

bij verkoop. Voor aandelen verantwoord onder effecten worden waardevermeerderingen eerst 

verantwoord via het eigen vermogen. Het cumulatieve resultaat dat voorheen in het eigen 

vermogen was opgenomen, wordt overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening op het moment 

dat de desbetreffende aandelen niet langer in de balans worden verwerkt. (Bijzondere) 

waardeverminderingen op effecten worden rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening 

verantwoord. 

 

Opbrengst vorderingen die tot de vaste activa behoren 

Betreft rentevergoedingen op overige financiële vaste activa. 

 

Andere rentebaten en rentelasten en soortgelijke opbrengsten en kosten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 

rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als 

onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen. 

 

Belastingen (resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening) 

Sinds 1 januari 2008 zijn woningcorporaties integraal belastingplichtig voor de heffing 

vennootschapsbelasting. Corporaties zijn sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten 

vennootschapsbelasting te betalen. Een en ander is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst 

(VSO). In deze VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot de waardering van 

posten op de fiscale openingsbalans en de wijze van resultaatneming. De belasting over het 

resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, 

rekening houdende met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren 

(voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 

winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden 

met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit 

hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 
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RISICOBEHEER 

 

Vanuit het CFV is er meer aandacht voor het treasury-beleid in de jaarrekening. Gedurende het 

verslagjaar is het treasury-statuut waarin opgenomen het financieel beleid vastgesteld. In het 

treasury-statuut wordt het gebruik van derivaten uitgesloten. 

 

 

Marktrisico 

Wonen Meerssen heeft ultimo 2014 geen effecten. 

 

Valutarisico 

Wonen Meerssen is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico. 

 

Prijsrisico 

Wonen Meerssen heeft ultimo 2014 geen effecten. 

 

Renterisico 

Wonen Meerssen loopt renterisico over rentedragende vorderingen (met name onder financiële 

vaste activa en liquide middelen) en rentedragende lang- en kortlopende schulden (waaronder 

schulden aan kredietinstellingen). Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken 

loopt Wonen Meerssen geen risico. Wonen Meerssen maakt hier geen gebruik van. Ten aanzien 

van toekomstige kasstromen met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt 

Wonen Meerssen risico’s over de marktwaarde. Wonen Meerssen maakt geen gebruik van 

derivaten of afgeleide producten om financieringsrisico’s af te dekken. 

 

Kredietrisico 

Wonen Meerssen heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Wonen Meerssen maakt 

gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Voor 

zover noodzakelijk worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare 

kredietfaciliteiten.  

 

Liquiditeitsrisico 

Wonen Meerssen maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te 

kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank 

voor beschikbare kredietfaciliteiten.  

 

Beschikbaarheidsrisico 

De maatregelen rondom de Verhuurdersheffing vanuit de landelijke overheid en de omvangrijke 

saneringssteun door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting leiden tot een significante 

aantasting van de operationele kasstroom van woningcorporaties. Wonen Meerssen heeft in 2013 

maatregelen getroffen (aantrekken van gemeentelijke leningen) om haar toekomstige 

financieringsbehoefte op de langere termijn in te vullen, waardoor de komende jaren naar 

verwachting geen externe financieringen meer nodig zijn. Wonen Meerssen voldoet in de 

meerjarenplanning aan de financiële kengetallen zoals deze door toezichthouders en ander 

financiële stakeholders worden gehanteerd. Voor de beschikbaarheid van financiering is de 

organisatie minder afhankelijk van het blijven functioneren van het borgingsstelsel via het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 
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Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT) 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Wonen 

Meerssen van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de woningcorporaties, 

klasse C. Het bezoldigingsmaximum voor Wonen Meerssen is in 2014 € 103.900. Het weergegeven 

toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en 

voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de 

omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-

maximum voor de leden van de Raad van Commissarissen; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% 

en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum. 

 

Bezoldigingsgegevens leidinggevende topfunctionaris (bedragen x € 1)  

 2014 2013 

Naam L.W.G. Van den Bergh L.W.G. Van den Bergh 

Functie(s) directeur-bestuurder directeur-bestuurder 

Duur dienstverband 1 januari – 31 december 1 januari – 31 

december 

Omvang dienstverband (in fte’s) 1 1 

Gewezen topfunctionaris nee nee 

(Fictieve) dienstbetrekking ja ja 

Bezoldiging   

Beloning 116.808 118.568 

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 

Beloningen betaalbaar op termijn 19.316 19.321 

Totale bezoldiging 136.124 137.889 

Toepasselijk WNT-maximum 103.900 103.900 

 

Bezoldigingsgegevens toezichthoudende topfunctionarissen (bedragen x € 1) 

Naam  R.H.G. 

Meuwissen 

J.A.M. 

Meertens 

J.L.G. Mevis J.J.A.M. 

Timmermans 

D.A.H. 

Urlings 

P.H. 

Spruijt 

Functie(s) voorzitter 

RvC 

lid RvC lid RvC lid RvC lid RvC lid RvC 

Duur dienstverband 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 30/6 1/1 – 31/12 1/1 – 

31/12 

1/12 – 

31/12 

Bezoldiging 2014       

Beloning (excl. BTW) 7.740 5.160 2.580 5.160 5.160 430 

Belastbare 

onkostenvergoedingen 

0 0 0 0 0 0 

Beloningen betaalbaar 

op termijn 

0 0 0 0 0 0 

Totale bezoldiging 

2014 

7.740 5.160 2.580 5.160 5.160 430 

Toepasselijk WNT-

maximum 

7.793 5.195 5.598 5.195 5.195 433 

Totale bezoldiging 

2013 

7.740 5.160 5.160 5.160 5.160 0 
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Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 

een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in 

eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had 

moeten plaatsvinden. Er zijn in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald 

die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. 

 

KASSTROOMOVERZICHT 

 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt voor de 

bepaling van de kasstromen uit operationele activiteiten het nettoresultaat aangepast voor 

posten van de winst-en-verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in 

het verslagjaar en voor mutaties in balansposten en posten van de winst-en-verliesrekening 

waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorend tot de operationele 

activiteiten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, 

investerings- en financieringsactiviteiten. De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn 

gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties in de hoofdsom (opgenomen onder 

financieringsactiviteiten) en betaalde interest (opgenomen onder operationele activiteiten).  

De investeringen in materiële vaste activa worden opgenomen, rekening houdend met de onder 

overige schulden opgenomen verplichtingen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en 

winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.  
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Toelichting op de balans  

VASTE ACTIVA 

 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 

 

Het verloop in 2014 is als volgt: Sociaal 

vastgoed in 

exploitatie 

 Vastgoed in 

ontwikkeling 

bestemd voor 

de eigen 

exploitatie 

 Onroerende 

en roerende 

zaken ten 

dienste van de 

exploitatie 

Boekwaarde per 1 januari 2014      

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 81.378.335  3.001.278  1.919.495 

Cumulatieve waardeveranderingen en 

afschrijvingen -22.444.729  0  -1.175.973 

Boekwaarde 58.933.606  3.001.278  743.522 

      

Investeringen 22.403  3.617.374  0 

Overboeking 1.857.000  -1.857.000  0 

Waardevermindering -111.000  0  0 

Terugneming waardevermindering 5.000  0  0 

Onrendabele investeringen/afwaardering 0  -1.154.895  0 

Overheveling vastgoedbeleggingen 118.994  0  0 

Desinvesteringen -667.373  0  0 

Afschrijvingen -2.216.639  0  -85.724 

Correctie afschrijvingen vorige jaren 411.872  0  0 

 -579.743  605.479  -85.724 

      

Boekwaarde per 31 december 2014      

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 82.709.359  3.606.757  1.919.495 

Afschrijvingen -24.355.496  0  -1.261.697 

Boekwaarde 58.353.863  3.606.757  657.798 

 

Afschrijvingstermijnen materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen 

De afschrijvingen zijn bepaald op basis van de volgende levensduur (jaren): 

 

Onroerende zaken in exploitatie lineair 

Grond - 

Woningen en gebouwen 40 / 50 

Installaties en warmwatervoorzieningen 20 / 25 

Garages / bergingen 25 / 50 

Woningaanpassingen 20 

Isolatie 10 / 25 

Woningverbetering 25 

Onroerende en roerende zaken  ten dienste van de exploitatie lineair 

Kantoorgebouw 40 

Inventarissen 5 / 10 

Automatisering 3 

Telecommunicatie 2 
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De onrendabele investering/afwaardering betreft (verwacht) verlies als gevolg van: 

- transitie Beukeloord 754.000 

- project Meerssen-West 204.169 

- afwaardering gronden Pletsmolen / Kuileneindestraat 196.726 

Totaal 1.154.895 

 

De onrendabele investering is in het resultaat verantwoord onder de post overige 

waardeveranderingen materiële vaste activa en vastgoedportefeuille. De toetsing van de 

uitkomst van de bedrijfswaardeberekeningen aan de boekwaarde van het bestaande bezit van 

het sociale vastgoed in exploitatie heeft aanleiding gegeven tot een per saldo 

waardevermindering van € 106.000. De bedrijfswaarde van het sociale vastgoed in exploitatie 

bedraagt per ultimo 2014 ca. € 96,5 miljoen. De totale bedrijfswaarde van de materiële vaste 

activa en vastgoedbeleggingen (zie hierna) bedraagt ca. € 103,7 miljoen. Voor de 

uitgangspunten van de bedrijfswaardeberekeningen zie onderstaand overzicht. De verwachting 

is om binnen een jaar één woning te verkopen. 

 

Uitgangspunten bedrijfswaardeberekeningen 

De bedrijfswaarde wordt complexgewijs bepaald als het saldo van de contante waarde van de 

toekomstige bedrijfsopbrengsten (huren en bijdragen) en de variabele lasten. Bij de 

bedrijfswaardeberekeningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

 

- jaarlijkse huurstijging 2015  2,80 % 

 2016-2019 2,30 % 

 vanaf 2020 2,00 % 

- huurderving 0,50 % 

- jaarlijkse variabele lastenstijging 2015-2019 1,50 % 

 vanaf 2020 3,00 % 

- jaarlijkse lastenstijging onderhoud: 2015-2019 1,50 % 

 vanaf 2020 3,00 % 

- jaarlijkse stijging verhuurdersheffing 2016 9,35 % 

 2017 11,05 % 

 vanaf 2018 0,50 % 

- genormeerde jaarlijkse onderhoudslast (niet-)planmatig onderhoud:          1.266 €  

- disconteringsvoet 5,25 % 

- norm beheer          1.027 €  

- norm overige bedrijfslasten             335 €  

- norm verhuurdersheffing 583 € 

- restant levensduur 50 jaar 

 

De bedrijfswaarde van het sociaal vastgoed in exploitatie alsmede het commercieel vastgoed in 

exploitatie is berekend naar de stand van ultimo het boekjaar 2014. Hierbij is rekening 

gehouden met een restwaarde voor grond. In de bedrijfswaardeberekeningen zijn geen 

rentabiliteitswaardecorrecties opgenomen.   

 

Verzekeringen  

De onroerende en roerende zaken in exploitatie zijn verzekerd tegen het risico van uitgebreide 

gevaren. De woningen en woongebouwen zijn bij één maatschappij verzekerd. Verrekening van 

de premie vindt plaats voor een vast bedrag per woning/eenheid.  
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De specificatie van de verzekeringen van onroerende en roerende zaken ten 

dienste van de exploitatie per ultimo 2014 is als volgt: 

Verzekerde 

som 

Kantoorgebouw 1.807.000 € 

Kantoorinventaris 160.000 € 

Automatiseringsapparatuur / reconstructie 50.872 € 

Aansprakelijkheid personen/producten (gelimiteerd) 10.000.000 € 

Aansprakelijkheid vermogens (gelimiteerd) 100.000 € 

Aansprakelijkheid toezichthouders 2.500.000 € 

Aansprakelijkheid dienstritten 1.000.000 € 

 

Belastingen 

De OZB-waarde over het belastingjaar 2015 met peildatum 1 januari 2014 bedraagt in totaal 

voor het totale bezit circa 195.000.000 euro. Hiervan heeft circa € 189.000.000 betrekking op het 

sociaal vastgoed in exploitatie. 

 

VASTGOEDBELEGGINGEN 

 

Het verloop in 2014 is als volgt: Commercieel 

vastgoed in 

exploitatie 

Boekwaarde per 1 januari 2014 

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 7.262.301 

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen  -2.084.183 

Boekwaarde 5.178.118 

  

Investeringen 0 

Waardevermindering -7.000 

Terugneming waardevermindering 799.000 

Overheveling materiële vaste activa -118.994 

Desinvesteringen 0 

Afschrijvingen -106.015 

Correctie afschrijvingen vorige jaren 12.973 

 579.964 

  

Boekwaarde per 31 december  2014  

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen 7.143.307 

Cumulatieve waardeveranderingen en afschrijvingen -1.385.225 

Boekwaarde 5.758.082 

 

De afschrijvingstermijnen zijn opgenomen onder materiële vaste activa. Voor woningen met een 

huurprijs boven de huurtoeslaggrens en commercieel vastgoed in exploitatie is de waarde de 

reële waarde gebaseerd op de actuele marktsituatie. De reële waarde van het commercieel 

vastgoed in exploitatie bedraagt in totaliteit ca. 6,2 miljoen euro. Deze waarde is gebaseerd op 

een waardering door een onafhankelijk taxateur. Bij de bepaling van de reële waarde zijn de 

volgende uitgangspunten toegepast: de drie commerciële objecten zijn getaxeerd. Voor het 

taxeren van het niet-DAEB bezit hebben wij gekozen voor een roulatiemodel. Dit houdt in dat 

elk jaar een aantal van deze woningen van dit bezit getaxeerd worden. Deze taxaties geleden 

als referentie voor het overige niet-DAEB bezit. De  bedrijfswaarde van het commerciële 

vastgoed bedraagt ultimo 2014 ca. 7,2 miljoen euro. De uitgangspunten zijn onder materiële 
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vaste activa toegelicht. De toetsing van de reële waarde van de vastgoedbeleggingen in 

exploitatie aan de boekwaarde heeft geleid tot een per saldo waardevermeerdering van 792.000 

euro. De OZB-waarde van het commercieel vastgoed in exploitatie over het belastingjaar 2015 

met peildatum 1 januari 2014 bedraagt in totaliteit circa 6 miljoen euro. 

  

FINANCIËLE VASTE ACTIVA  

 

Latente belastingvordering  31-12-2014  31-12-2013 

     

Actieve belastinglatentie voor verkoop bestemd vastgoed 186.857  271.514 

Actieve belastinglatentie als gevolg van voorwaartse 

verliescompensatie  2.378.524  0 

Totaal actieve belastinglatentie  2.565.381  271.514 

     

Specificatie actieve belastinglatentie voor verkoop bestemd vastgoed 

     

Saldo per 1 januari  271.514  270.588 

Mutaties in het boekjaar  -84.657  926 

Saldo per  31 december  186.857  271.514 

 

De latentie is gebaseerd op het verschil tussen de commerciële en fiscale waarde van het voor 

verkoop bestemde vastgoed. Wonen Meerssen heeft voor de periode 2015 tot en met 2018 

negen woningen voor verkoop begroot. 

 

Commerciële waarde onroerend goed per 31 december  68.000  373.125 

Fiscale waarde onroerend goed per 31 december  904.400  1.585.780 

Verschil  836.400  1.212.655 

     

Contante waardeverschil uitgaande van een netto- 

disconteringsvoet van 4,0%  747.428  1.086.056 

     

Latentie gebaseerd op vennootschapstarief ad 25 %   186.857  271.514 

     

Specificatie actieve belastinglatentie als gevolg van voorwaartse verliescompensatie 

     

Saldo per 1 januari  0  0 

Mutaties in het boekjaar  2.378.524  0 

Saldo per  31 december  2.378.524  0 

     

Voorwaartse verliescompensatie     

Fiscaal resultaat 2008  0   

Fiscaal resultaat 2009  0   

Fiscaal resultaat 2010  0   

Fiscaal resultaat 2011   0   

Fiscaal resultaat 2012  -1.116.933   

Fiscaal resultaat 2013  -10.046.652   

Fiscaal resultaat 2014  524.095   

Voorwaartse verliesverrekening (carry forward)  -10.639.490   
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De fiscale resultaten uit de jaren 2008 tot en met 2011 zijn nihil als gevolg van toepassing van de 

herbestedingsreserve in deze jaren. Vanaf 2012 wordt gebruik gemaakt van de 

afwaarderingsmogelijkheid uit artikel 2.2.8. VSO 2. Vooralsnog is het standpunt ingenomen dat 

een afwaardering pas wordt genomen bij een waardedaling van 25% of meer. Dit standpunt 

kan nog worden herzien, aangezien over de jaren 2012 en 2013 nog geen definitieve aanslagen 

vennootschapsbelasting zijn opgelegd. Op basis van de meest recente fiscale 

meerjarenbegroting blijkt dat bij een gelijkblijvende of stijgende WOZ-waarde 2016 en verder 

de verliezen verrekend kunnen worden met toekomstige winsten. Voor de beschikbare 

voorwaartse verliescompensatie wordt daarom een contante (4%) actieve belastinglatentie 

gevormd, gebaseerd op een vennootschapsbelastingtarief van 25%. 

     

Overige vorderingen  31-12-2014  31-12-2013 

     

Certificaten Wooninvesteringsfonds     

Stand per 1 januari  570.174  570.174 

Mutaties     

- storingen / vrijval  0  0 

Stand per 31 december  570.174  570.174 

     

Certificaten Wooninvesteringsfonds (WIF) 

De certificaten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben een onbepaalde looptijd. 

Het jaarlijkse vaste rendement is 4,5 procent. De rente over 2011 en 2012 is onder aftrek van een 

vergoeding op de hoofdsom bijgeschreven. Als gevolg van marktomstandigheden en niet 

gerealiseerde verwachtingen is de financiële continuïteit van het WIF onder druk komen te 

staan. Het WIF staat onder toezicht van het CFV. Begin 2015 gaat de Minister van Wonen 

akkoord met de verkoop van een groot gedeelte van de woningen aan een buitenlandse 

belegger. Het voortbestaan van het WIF behoort tot een van de scenario’s. De 

saneringsaanvraag die het WIF deed bij het CFV is niet van de baan, laat het WIF weten. In 

afwachting van de verdere ontwikkelingen van het WIF is over 2014 geen rente bijgeschreven 

op het schuldrestant per ultimo 2012. 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

VORDERINGEN 

     

Huurdebiteuren  31-12-2014  31-12-2013 

     

- te vorderen huren zittende huurders  51.018  48.162 

- te vorderen huren vertrokken huurders  71.965  63.519 

- te vorderen herstel- en overige kosten  142.968  153.179 

  265.951  264.860 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

De van zittende huurders te vorderen huren zijn naar maand van ontstaan en aantal huurders 

als volgt te specificeren: 

 

Achterstand Aantal huurders Bedrag achterstand 

dit boekjaar vorig boekjaar dit boekjaar vorig boekjaar 

tot 1 mnd. 53 41 16.972 12.732 

1 tot 2 mnd. 5 5 4.814 3.788 

2 tot 3 mnd. 7 6 8.160 6.882 

3 tot 4 mnd. 0 4 0 6.562 

4 tot 5 mnd. 5 5 10.720 13.465 

5 tot 6 mnd. 1 0 3.152 0 

6 mnd. of meer 2 1 7.200 4.733 

 73 62 51.018 48.162 

     

De van zittende huurders te vorderen huren ultimo boekjaar bedragen 0,43 procent (ultimo 

vorig boekjaar: 0,42 procent) van de bruto jaarhuur (12x huur over december 2014). 

 

Overige vorderingen  31-12-2014  31-12-2013 

     

Renten  94.166  115.053 

Overige posten  1.544  195.478 

  95.710  310.531 

     

Overlopende activa  31-12-2014  31-12-2013 

     

Overige posten  10.668  56.061 

     

LIQUIDE MIDDELEN 

     

  31-12-2014  31-12-2013 

     

Direct opvraagbaar     

Kas  5.936  6.595 

Rekening-courant banken  363.647  628.992 

  369.583  635.587 

     

Op termijn uitgezet     

ING Zakelijke spaarrekening, vrij opneembaar  300.612  300.000 

ING Deposito/Vermogensrekening, rest. looptijd < 1 jaar 7.892.719  7.500.000 

Rabobank Bedrijfsspaarrekening, vrij opneembaar  5.450.000  8.400000 

Robeco Roparco Instellingenrekening, vrij opneembaar  12.056  11.685 

  13.655.387  16.311.783 

     

Totaal  14.024.970  16.947.370 
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EIGEN VERMOGEN 

     

OVERIGE RESERVES  31-12-2014  31-12-2013 

     

Algemene bedrijfsreserve     

Saldo per 1 januari  10.567.388  14.145.111 

Resultaat na belastingen  2.403.071  -3.577.723 

Saldo per 31 december   12.970.459  10.567.388 

     

Het vermogen wordt aangewend ten behoeve van de volkshuisvesting in de gemeente 

Meerssen. 

     

VOORZIENINGEN  

     

VOORZIENING ONRENDABELE INVESTERINGEN 

EN HERSTRUCTURERINGEN  

31-12-2014  31-12-2013 

     

Saldo per 1 januari   1.622.633  750.000 

Dotatie  754.000  1.071.926 

Onttrekking  -2.376.633  -199.293 

Saldo per 31 december   0  1.622.633 

 

De voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen betreft het verwachte 

verlieslatende deel ten behoeve van de ontwikkeling van 28 nieuwbouwwoningen in Meerssen-

West alsmede de transitie van Beukeloord (754.000). In 2014 is de voorziening vrijgevallen.  

 

VOORZIENING LATENTE BELASTINGVERPLICHTINGEN  31-12-2014  31-12-2013 

     

Saldo per 1 januari  98.419  110.066 

Mutaties in het boekjaar  -19.768  -11.647 

Saldo per 31 december   78.651  98.419 

     

De latentie is gebaseerd op het verschil tussen de commerciële en fiscale waarde van de 

leningenportefeuille.  

 

Contante waarde bij een disconto van 4%  314.604   

 

Latentie gebaseerd op vennootschapstarief (25%)  78.651   

 

Van de voorziening is een bedrag ad € 72.489 als langlopend (langer dan 1 jaar) aan te merken. 

 

LANGLOPENDE SCHULDEN 

     

De langlopende schulden zijn als volgt samengesteld:  31-12-2014  31-12-2013 

     

Schulden/leningen overheid  67.515.694  69.230.026 

Schulden/leningen kredietinstellingen  907.560  907.560 

Totaal  68.423.254  70.137.586 
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Van de totale langlopende schulden vervalt een bedrag van ca. 4.535.000 euro in het volgend 

boekjaar (aflossingsverplichting). 

 

Rentevoet en aflossingssysteem     

In het boekjaar is de rente van lening GL-22 herzien van 4,10 procent naar 1,63 procent. Lening 

GL-17 met een rentevoet van 7,07% is per 26-02-2014 contractueel afgelost. In dit boekjaar is 

lening GL-17A per 26-02-2014 (fixe) gestort met een rentevoet van 3,14%. De gemiddelde 

rentevoet van de leningen bedraagt 4,95% (2013: 4,98%). De leningen worden ineens afgelost 

(fixe-leningen) of op basis van het annuïteitensysteem. 

 

Zekerheden     

Per ultimo balansdatum zijn geen leningen met hypothecaire zekerheden bezwaard. Een nadere 

specificatie van de schuldrestanten (in duizenden), verdeeld naar niet verstreken gedeelten van 

de looptijden van de leningen, alsmede naar rentepercentages, is als volgt (bedragen x € 1.000): 

      

Looptijd in jaren 1-5 %  5-8 %  Totaal 

0 t/m 10 13.251  9.069  22.320 

11 t/m 20 30.997  3.900  34.897 

21 t/m 30 4.849  0  4.849 

31 t/m 40 6.357  0  6.357 

Totaal           55.454  12.969  68.423 

 

De rentabiliteitswaarde van de leningenportefeuille per 31 december 2014 bedraagt 67,1 

miljoen euro. Bij de bepaling van deze waarde is uitgegaan van een discontofactor van 5,25 

procent. Van het totale schuldrestant is circa 6,4 miljoen euro geborgd door het WSW. 

 

SCHULDEN / LENINGEN OVERHEID 

      

Saldo per 1 januari 2014     69.230.026 

Mutaties in het boekjaar      

- nieuwe leningen     3.631.000 

- aflossingen     -5.345.332 

Saldo per 31 december 2014     67.515.694 

      

SCHULDEN / LENINGEN KREDIETINSTELLINGEN 

      

Saldo per 1 januari 2014     907.560 

Mutaties in het boekjaar      

- aflossingen     0 

Saldo per 31 december 2014     907.560 

      

KORTLOPENDE SCHULDEN 

      

SCHULDEN AAN GEMEENTE  31-12-2014  31-12-2013 

     

Huur standplaatsen  1.035  3.025 

Overige  0  0 

  1.035  3.025 
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SCHULDEN AAN LEVERANCIERS  31-12-2014  31-12-2013 

     

Crediteuren  1.199.833  754.511 

     

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN  31-12-2014  31-12-2013 

     

Loonheffing  57.583  75.272 

Omzetbelasting  340.932  107.382 

Sociale lasten  10.569  7.149 

  409.084  189.803 

     

OVERIGE SCHULDEN  31-12-2014  31-12-2013 

     

Overige posten  24.013  32.519 

     

OVERLOPENDE PASSIVA  31-12-2014  31-12-2013 

     

Niet-vervallen rente leningen  1.779.003  1.979.833 

Nog niet vervallen, te verrekenen servicekosten huurders 263.432  222.575 

Accountantskosten   15.000  8.840 

Vooruit ontvangen huur  147.133  134.350 

Stichtingskosten  57.437  57.437 

Overige posten  541.020  402.046 

  2.803.025  2.871.150 

     

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN     

     

Voorwaardelijke verplichtingen     

Obligo aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw uit hoofde van door het fonds geborgde 

leningen, welke opeisbaar wordt indien blijkt dat het aan het fonds betaalde disagio en de 

achtergestelde lening bij elkaar niet voldoende zijn om de aanspraken op het fonds te dekken. 

Ultimo van het jaar bedraagt het obligo 0,247 miljoen euro. 

 

Wonen Meerssen heeft met ingang van 18 februari 2010 twee bedrijfsauto’s geleased. De 

looptijd van het contract is vier jaar en is in 2014 met een jaar verlengd tot medio2015. De 

gezamenlijke maandelijkse leasetermijnen bedragen circa 605 euro. Per 1 oktober 2013 heeft 

Wonen Meerssen een leasecontract voor drie kopieerapparaten afgesloten. De kwartaal lease-

termijn bedraagt circa 2.500 euro. Het contract loopt in 2018 af. Voor de transitie van 

Beukeloord is per balansdatum voor 4.459.653 euro een verplichting aangegaan. 

 

Als aanvulling op de Wet Normering Topinkomens (WNT) heeft de minister met ingang van 1 

januari 2013 afwijkende normen vastgesteld voor bestuurders van woningcorporaties. Volgens 

de gehanteerde definitie ligt de beloning  van de directeur-bestuurder boven deze nieuwe 

grens. Er geldt een overgangsregeling. Het huidige salaris zal vooralsnog worden gerespecteerd. 

 

Heffing Saneringsfonds 

Wonen Meerssen zal de komende 5 jaren (tot en met 2019) naar verwachting in totaal  

€ 471.000,- moeten afdragen aan door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting opgelegde 

saneringsheffingen. Deze middelen worden ingezet om noodlijdende corporaties financieel er 

weer bovenop te helpen. 
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening  

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 

    

HUREN 2014  2013 

    

Nettohuur woningen en woongebouwen 10.610.545  10.273.030 

Nettohuur onroerende zaken, niet zijnde woningen 245.719  231.321 

 10.856.264  10.504.351 

Af: huurderving wegens leegstand -96.248  -66.622 

Af: huurderving wegens oninbaarheid -11.248  -29.611 

 10.748.427  10.408.118 

Herziening voorgaande jaren 235  234 

 10.748.662  10.408.352 

    

OPBRENGSTEN SERVICECONTRACTEN 2014  2013 

    

Leveringen en diensten 543.828  503.268 

Af: vergoedingsderving wegens leegstand -12.132  -5.185 

In aanmerking te nemen bij volgende tariefstelling  

c.q. te verrekenen met huurders -119.901  -155.291 

 411.795  342.792 

    

De vergoedingen zijn gebaseerd op de geraamde c.q. werkelijke kosten en worden jaarlijks, 

indien noodzakelijk, aangepast. 

    

NETTO VERKOOPRESULTAAT VASTGOEDPORTEFEUILLE 2014  2013 

    

Netto verkoopresultaat 710.414  296.545 

    

GEACTIVEERDE PROPDUCTIE EIGEN BEDRIJF 2014  2013 

    

Geactiveerde productie m.b.t. projecten 139.050  87.300 

    

OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN 2014  2013 

    

Vergoedingen voor algemeen beheer en administratie:   

Inschrijving woningzoekenden 19.013  18.093 

Doorberekende administratie- en toezichtskosten 28.076  20.278 

Aandeel loonkosten verbetering/onderhoud 24.689  24.205 

Overige vergoedingen 82.465  93.275 

 154.243  155.851 
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BEDRIJFSLASTEN 

    

AFSCHRIJVINGEN OP (IM)MATERIËLE  VASTE ACTIVA  

EN VASTGOEDPORTEFEUILLE 

2014  2013 

    

Afschrijving sociaal vastgoed in exploitatie 2.216.639  2.214.468 

Afschrijving commercieel vastgoed in exploitatie 106.015  141.558 

Afschrijvingen (on)roerende zaken t.d.v. de exploitatie 85.724  99.563 

 2.408.378  2.455.589 

    

OVERIGE WAARDEVERANDERINGEN MATERIËLE VASTE 

ACTIVA EN VASTGOEDPORTEFEUILLE 

2014  2013 

    

Onrendabele investeringen/afwaardering sociaal 

vastgoed in ontwikkeling 1.154.895  1.071.926 

Waardevermindering sociaal vastgoed in exploitatie 111.000  1.029.000 

Waardevermindering commercieel vastgoed in 

exploitatie 7.000  1.376.000 

Terugname sociaal vastgoed in exploitatie -5.000  0 

Terugname commercieel vastgoed in exploitatie -799.000  0 

Kosten planontwikkeling 0  74.641 

 468.895  3.551.567 

    

LONEN EN SALARISSEN 2014  2013 

    

Salarissen  995.403  1.060.500 

Ziekengeld -32.081  -20.030 

 963.322  1.040.470 

    

Werknemers    

Per einde boekjaar zijn er 19 werknemers vast in dienst, zijnde 16,2 FTE’s (vorig boekjaar 21 

werknemers, zijnde 17,9 FTE’s). De indeling is als volgt: 

Directie 1 

Woondiensten 9 

Projectbegeleiding 2 

Financiële zaken (incl. PR) 7 

 19 

 

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) 

Met de invoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT) is de WOPT ingetrokken.  
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Bezoldigingsgegevens leidinggevende topfunctionaris (bedragen x € 1) 

 2014 2013 

Naam L.W.G. Van den Bergh L.W.G. Van den Bergh 

Functie(s) directeur-bestuurder directeur-bestuurder 

Duur dienstverband 1 januari – 31 december 1 januari – 31 december 

Omvang dienstverband (in fte’s) 1 1 

Gewezen topfunctionaris nee nee 

(Fictieve) dienstbetrekking ja ja 

Bezoldiging   

Beloning 116.808 118.568 

Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 

Beloningen betaalbaar op termijn 19.316 19.321 

Totale bezoldiging 136.124 137.889 

Toepasselijk WNT-maximum 103.900 103.900 

 

SOCIALE LASTEN EN PENSIOENLASTEN 2014  2013 

    

Sociale lasten (excl. pensioenlasten) 143.064  144.719 

Pensioenlasten 186.653  191.308 

 329.717  336.027 

 

De (vroeg)pensioenen van de werknemers zijn ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds voor 

de Woningcorporaties (SPW). De pensioenregeling is bij het bedrijfstakpensioenfonds in de 

jaarrekening verwerkt volgens de verplichtingenbenadering omdat overeenkomstig RJ 271.310 

voldaan is aan de voorwaarden dat:  

a) de corporatie is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en tezamen met andere 

rechtspersonen dezelfde pensioenregeling toepast; 

b) de corporatie geen verplichting heeft aanvullende bijdragen te doen in geval van een tekort 

bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies. 

Verschuldigde premiebijdragen worden rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening verantwoord 

als pensioenlast en te betalen of te ontvangen bijdragen worden onder kortlopende schulden 

respectievelijk vorderingen opgenomen. Ultimo 2014 is de dekkingsgraad van SPW 114 procent 

(2013: 114 procent). De Nederlandsche Bank stelt een minimale dekkingsgraad van 105 procent. 

 

ONDERHOUDSLASTEN 2014  2013 

    

Kosten onderhoud 2.030.956  2.253.782 

Strategisch voorraadbeheer 31.271  86.384 

Kosten serviceabonnement 19.834  9.542 

 2.082.061  2.349.708 

    

LEEFBAARHEID 2014  2013 

    

Kosten leefbaarheid 127.528  60.778 

    

LASTEN SERVICECONTRACTEN 2014  2013 

    

Kosten servicecontracten 401.597  324.837 
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OVERIGE BEDRIJFSLASTEN 2014  2013 

    

Directe bedrijfskosten 586.554  599.471 

Kosten verhuur -4.802  -1.983 

Huisvestingskosten 45.572  53.101 

Toezichtkosten 43.709  47.305 

Overige personeelskosten 115.743  132.893 

Verhuurderheffing 701.010  27.562 

Heffing CFV 316.534  353.250 

Algemene kosten 327.617  307.432 

 2.131.937  1.519.031 

    

Specificatie overige bedrijfslasten 

    

Directe bedrijfskosten 2014  2013 

    

Belastingen 507.050  496.056 

Verzekeringen 32.376  39.215 

Overige 47.128  64.200 

 586.554  599.471 

    

Kosten verhuur 2014  2013 

    

Juridische kosten -4.802  -1.983 

    

Huisvestingskosten 2014  2013 

    

Onderhoud en schoonmaken kantoorgebouw 19.524  27.272 

Belastingen en verzekeringen 6.755  6.762 

Gas, water en elektra 18.669  18.316 

Overige huisvestingskosten 624  751 

 45.572  53.101 

    

Toezichtkosten 2014  2013 

    

Vergoedingen 30.984  31.624 

Reis- en verblijfkosten 0  2.048 

Opleidings- en excursiekosten 0  607 

Overige 12.725  13.026 

 43.709  47.305 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen 

Naam  R.H.G. 

Meuwissen 

J.A.M. 

Meertens 

J.L.G. 

Mevis 

J.J.A.M. 

Timmermans 

D.A.H. 

Urlings 

P.H. Spruijt 

Functie(s) voorzitter 

RvC 

lid RvC lid RvC lid RvC lid RvC lid RvC 

Duur 

dienstverband 

1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 30/6 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/12 – 31/12 

Bezoldiging 2014 

Beloning  

(excl. BTW) 

7.740 5.160 2.580 5.160 5.160 430 

Belastbare 

onkosten-

vergoedingen 

0 0 0 0 0 0 

Beloningen 

betaalbaar op 

termijn 

0 0 0 0 0 0 

Totale 

bezoldiging 2014 

7.740 5.160 2.580 5.160 5.160 430 

Toepasselijk 

WNT-maximum 

7.793 5.195 5.598 5.195 5.195 433 

Totale 

bezoldiging 2013 

7.740 5.160 5.160 5.160 5.160 0 

    

Overige personeelskosten 2014  2013 

    

Reis- en verblijfkosten 53.145  56.412 

Opleidingskosten 25.962  28.312 

Overige 36.636  48.169 

 115.743  132.893 

    

Algemene kosten 2014  2013 

    

Kantinekosten 4.093  2.896 

Representatiekosten 3.329  10.737 

Advertenties en bewonersblad  7.659  6.486 

Drukwerk en kantoorbenodigdheden 4.950  8.622 

Porti en telefoon 23.448  27.630 

Contributies en abonnementen  5.368  4.761 

Kosten automatisering 140.946  132.527 

Kosten controle- en jaarrekening 46.950  27.500 

Kosten overige dienstverlening en advies 59.187  26.348 

Kosten huur kopieerapparatuur 12.122  25.368 

Kosten klachtencommissie 300  750 

Exploitatie bedrijfsauto’s 8.998  8.559 

Overige algemene kosten 10.267  25.248 

 327.617  307.432 

    

Totaal overige bedrijfslasten exclusief 

verhuurdersheffing en heffing CFV 1.114.393  1.138.219 
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Accountantshonorarium 2014  2013 

    

Onderzoek van de jaarrekening (incl. meerwerk) 41.461  27.500 

Andere controleopdrachten 3.311  0 

Andere niet-controlediensten 2.178  0 

Totaal 46.950  27.500 

    

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij Wonen Meerssen zijn 

uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art.1, lid 1 Wta 

(Wet toezicht accountantsorganisaties). Opgegeven worden de lasten ten aanzien van het 

boekjaar waarop de (controle-) werkzaamheden betrekking hebben (‘toegerekend aan het 

boekjaar’). Deze methode houdt in dat de lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop 

deze betrekking hebben. Indien een deel van de (controle-) werkzaamheden worden verricht na 

het boekjaareinde (in het volgende boekjaar) zal daarvoor derhalve een overlopende post 

worden gevormd. 

    

WAARDEVERANDERINGEN FINANCIËLE VASTE ACTIVA  

EN EFFECTEN 

2014  2013 

 

Betreft koersverschillen Rabobank Ledencertificaten 0  -1.101 

    

OPBRENGST VORDERINGEN DIE TOT DE VASTE ACTIVA 

BEHOREN 

2014  2013 

    

Opbrengsten financiële vaste activa en effecten 0  9.031 

    

ANDERE RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN 2014  2013 

    

Rente over liquide middelen 147.729  221.899 

    

RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN 2014  2013 

    

Rente leningen overheid 3.464.837  3.202.495 

Rente leningen kredietinstellingen 45.015  45.015 

Mutatie lopend tijdvak leningen  -200.830  225.448 

 3.309.022  3.472.958 

    

BELASTINGEN RESULTAAT UIT GEWONE 

BEDRIJFSUITOEFENING 

2014  2013 

    

Acute belastingen 0  0 

Mutatie latente vordering voorwaartse 

verliescompensatie 2.378.524  0 

Mutatie actieve belastinglatentie verkopen -84.657  926 

Mutatie voorziening latente belastingen 

leningenportefeuille 19.768  11.647 

 2.313.635  12.573 
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De acute belastingen zijn als volgt bepaald: 

    

Resultaat voor belastingen volgens jaarrekening 89.436  -3.590.296 

    

Bijzondere waardeverminderingen/vermeerderingen 0  0 

Afschrijvingen 1.819.808  1.755.748 

Koersresultaat 0  2.375 

Vrijval agio leningen 79.072  46.589 

Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste 

activa 272.169  3.476.926 

Niet of gedeeltelijk aftrekbare kosten 1.967  3.613 

Verkoopresultaat vastgoedportefeuille -716.941  -326.572 

Bijdrageheffing Centraal Fonds Volkshuisvesting 316.534  353.250 

Fiscale afwikkeling grondpositie -1.289.750  -331.625 

Afwaardering als gevolg van daling WOZ-waarden 0  -11.424.200 

Afboeking herinvesteringsreserve op activa -48.200  0 

Investeringsaftrek 0  -12.460 

Totaal permanente en tijdelijke verschillen 434.659  -6.456.356 

    

Belastbaar bedrag 524.095  -10.046.652 

Fiscale verliescompensatie -524.095  0 

Belastbaar bedrag na verliescompensatie 0  -10.046.652 

    

Verschuldigde winstbelasting 0  0 

    

Het voorlopig belastbaar bedrag vennootschapsbelasting over 2014 bedraagt nihil. Het 

gemiddeld wettelijk belastingtarief bedraagt 25 procent. De lagere effectieve belastingdruk 

wordt veroorzaakt door het benutten van fiscale verliescompensatie en fiscaal vrijgestelde 

winstbestanddelen. Dit betreft onder meer verschillen in verwerking van resultaten uit 

projectontwikkeling, afschrijvingen op vastgoed, de verwerking van interest en de  fiscaal niet 

aftrekbare heffing van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Het toepasselijke belastingtarief is 

overeenkomstig voorgaand jaar. 

 

Voorwaartse verliescompensatie 

Fiscaal resultaat 2008   0 

Fiscaal resultaat 2009   0 

Fiscaal resultaat 2010   0 

Fiscaal resultaat 2011   0 

Fiscaal resultaat 2012   -1.116.933 

Fiscaal resultaat 2013   -10.046.652 

Voorlopig fiscaal resultaat 2014   524.095 

Voorwaartse verliesverrekening (carry forward)   -10.639.490 

    

De fiscale resultaten uit de jaren 2008 tot en met 2011 zijn nihil als gevolg van toepassing van de 

herbestedingsreserve in deze jaren. Vanaf 2012 wordt gebruik gemaakt van de 

afwaarderingsmogelijkheid uit artikel 2.2.8. VSO 2. Vooralsnog is het standpunt ingenomen dat 

een afwaardering pas wordt genomen bij een waardedaling van 25% of meer. Dit standpunt 

kan nog worden herzien, aangezien over de jaren 2012 en 2013 zijn nog geen definitieve 

aanslagen vennootschapsbelasting zijn opgelegd. Op basis van de meest recente fiscale 

meerjarenbegroting blijkt dat bij een gelijkblijvende of stijgende WOZ waarde 2016 en verder de 
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verliezen verrekend kunnen worden met toekomstige winsten. Voor de beschikbare voorwaartse 

verliescompensatie wordt daarom een actieve contante (4%) belastinglatentie gevormd, 

gebaseerd op een vennootschapsbelastingtarief van 25%. 

    

OVERIGE GEGEVENS    

    

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM    

 

De Eerste Kamer stemde dinsdag 17 maart 2015 unaniem in met de herzieningswet Toegelaten 

Instellingen Volkshuisvesting. Dit wetsvoorstel beoogt het functioneren van woningcorporaties 

als ondernemingen met een maatschappelijke taak te verbeteren. Daartoe worden de 

Woningwet en een aantal andere wetten gewijzigd. Naast het effect op de relatie met de 

externe stakeholders zal de herzieningswet ook van invloed zijn op het te voeren beleid door de 

corporatie. Vanuit de herzieningswet worden restricties gelegd op activiteiten en het te volgen 

huurbeleid. De mogelijke effecten doen zich voor bij het uitontwikkelen van de bestaande 

projectenportefeuille, de samenstelling en financiering van het niet DAEB bezit, de wijze waarop 

woningtoewijzing dient plaats te vinden en de huurprijs die gevraagd kan worden. Dit kan zijn 

weerslag hebben op kasstromen en daarvan afgeleid de waardering van het vastgoed. Omdat op 

onderdelen Algemene Maatregelen nog moeten worden ingevuld en de uitwerking door de 

corporatie van bovenstaande nog dient plaats te vinden is het op dit moment niet mogelijk om 

de financiële effecten te kwantificeren. 

 

STATUTAIRE RESULTAATBESTEMMING    

 

In de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen omtrent resultaatbestemming. 

 

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING    

 

De directeur-bestuurder stelt voor om het resultaat van het boekjaar, zijnde 2.403.071 euro 

positief aan de overige reserves toe te voegen. Dit voorstel is zodanig in de jaarrekening 

verwerkt. 

 

VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING    

 

De jaarrekening 2014 is d.d. 29 juni 2015 vastgesteld in de RvC-vergadering. Ondertekening van 

de jaarrekening door de directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Commissarissen vindt 

plaats in het volgende hoofdstuk. 

 

ACCOUNTANTSVERKLARING    

 

Voor de accountantsverklaring bij deze jaarrekening wordt verwezen naar de hierna 

opgenomen accountantsverklaring.   

 

 

  



81 

 

Ondertekening van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgemaakt door de directeur-bestuurder op 29 juni 2015. 

 

 

 

 

 

ir. L.W.G. Van den Bergh 

 

 

 

De jaarrekening is vastgesteld door de Raad van Commissarissen in haar vergadering van 29 juni 

2015. 

 

 

 

 

 

dhr. R.H.G. Meuwissen     mw. D.A.H. Urlings 

 

 

 

 

 

dhr. J.J.A.J.M. Timmermans    dhr. P.H. Spruijt 

 

 

 

 

 

Mw. S. Meeks 
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Controleverklaring van de onafhankelijke 

accountant 
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