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De belangrijkste taak van corporaties is huisvesting verschaffen aan 

mensen die daar niet zelfstandig in kunnen voorzien. De verenigingen 

waar Woningstichting uit voortkomt startten deze taak ruim 100 jaar 

geleden. In de afgelopen eeuw raakten wij vervlochten met de stad. 

Nog steeds is onze belangrijkste taak de zorg voor huisvesting van 

deze doelgroep. Hier hebben we inmiddels ruimschoots ervaring mee 

en we constateren dat onze 10.000 woningen er ‘knap’ bijstaan: we 

investeren ruimschoots in onderhoud en planmatige verbeteringen, 

maar ook in de leefbaarheid van de woonomgeving. 

De gemeente betrekt ons echter ook bij herstructurering en 

revitalisering van wijken en stadsdelen, met name in Nieuw Den 

Helder respectievelijk het stadshart, waar we naast woningen voor de 

primaire doelgroepen1 ook woningen voor de middeninkomens2 en 

maatschappelijk vastgoed3 realiseren. De aanleiding voor de noodzaak 

tot herstructurering van de wijk Nieuw Den Helder was vooral de 

Voorwoord
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sociale structuur, of eigenlijk: het ontbreken daarvan. De door ons 

gepleegde en te plegen fysieke ingrepen zijn bedoeld om de aanpak 

van de sociale structuur te ondersteunen. Inmiddels is het centrum van 

de wijk grondig aangepakt en wordt de aanpak oostwaarts doorgezet. 

De revitalisering van het stadshart is een belangrijke stap in de strijd 

tegen de krimp en de gevolgen van krimp. Met een aantrekkelijk 

stadshart kan Den Helder onder meer jonge hoog opgeleide mensen 

aantrekken en aan zich binden. Commerciële ontwikkelaars 

zouden daar een belangrijke rol in kunnen spelen, maar tonen jammer 

genoeg weinig interesse in Den Helder. Daarom is Woningstichting in 

voorkomende situaties bereid om samen met onder andere Zeestad, 

het ontwikkelingsbedrijf van de gemeente, behalve de realisatie van 

woningen en maatschappelijk vastgoed ook op commercieel gebied 

de voor de stad zo noodzakelijke vastgoedontwikkelingen op gang te 

brengen. 

Voor de geschetste noodzakelijke investeringen zijn financiën nodig. 

Op subsidie mogen we niet rekenen. Den Helder kwam immers zelfs 

niet voor op de Vogelaarlijst4. Intussen zijn we in een economische crisis 

beland en treft de overheid ons met zware belastingmaatregelen en dito 

heffingen. De krimp zet intussen door. Het aantal huishoudens groeit nog 

licht, maar het aantal inwoners daalt gestaag. Reden voor het ministerie 

om een gerenommeerd onderzoeksteam studie te laten doen naar de 

kansen voor Den Helder. Het team Deetman/Mans5 trok de conclusie dat 

Den Helder de krimp kan keren door samen met regionale partijen al haar 

pijlen op het stadshart en op de haven te richten. 

De haven moet zich ontwikkelen tot economische trekker, het stadshart 

tot gewilde woonlocatie. 

Woningstichting kan en mag zich niet onttrekken aan deze opgave. Ook 

niet als die opgave verder gaat dan de reguliere taken van een corporatie. 

Daarom betreuren wij het enorm dat op dit cruciale moment de rijksover-

heid een situatie creëert waarin de corporatie ‘terug in haar hok’ wordt 

gedreven.  

De overheid ziet krimp als kans. Wij doen daarom een dringend beroep op 

de overheid: bied ons en de andere in de regio werkzame 

corporaties de kans om hun professionaliteit en financiële middelen in te 

zetten en daarmee waarden te creëren die voor Den Helder en de regio 

het verschil kunnen maken! In deze strategische visie geven wij aan dat 

wij de bestrijding van de dreigende krimp en alle in redelijkheid daarvoor 

te ondernemen activiteiten per se wél tot onze kerntaken 

rekenen. Het is immers voor Den Helder, maar indirect ook voor de regio, 

er op of er onder. We zoeken de grenzen op van wat ons is toegestaan 

te doen voor Den Helder en voor de regio. We zullen dit altijd vooraf 

bekend maken bij de instanties en gremia waaraan wij verant-

woording schuldig zijn en wij zullen onze ambities en activiteiten 

ten alle tijden onderbouwen met een transparant businessmodel. 

Wij rekenen er op dat partijen zo veel vertrouwen in ons hebben 

dat zij bereid zijn op positieve en creatieve wijze met ons mee te 

denken. 

Directie Woningstichting Den Helder           

5
1 huishoudens met een belastbaar jaarinkomen van maximaal € 33.614

2 huishoudens met een belastbaar jaarinkomen tussen € 33.614 en 

€ 43.000

3 vastgoed van waaruit maatschappelijke instellingen hun activiteiten 

verrichten

4 een in 2007 door Minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie 

bekend gemaakte lijst van 40 Nederlandse probleemwijken (aandachts-

wijken). Gezien de stapeling van sociale, fysieke en economische 

problemen die zich daar voordoen werden in deze woongebieden 

gedurende de kabinetsperiode Balkenende IV extra investeringen 

gedaan. 

5 een door het ministerie ingesteld krimp-team bestaande uit twee 

landelijk bekende politici, Jan Mans en Wim Deetman, dat die in op-

dracht van het ministerie onder andere in Den Helder in 2010 onderzoek 

deed naar de achterliggende oorzaken van demografische 

ontwikkelingen in Den Helder en de omliggende regio en naar aanleiding 

van haar bevindingen met aanbevelingen kwam
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1  Evaluatie Strategische Beleidsvisie
2006 t/m 2010

In onze beleidsvisie 2006 t/m 2010 gaven we aan een bepalende speler te willen 

zijn op ons werkterrein, doelen te durven stellen, risico’s te durven nemen. 

We maakten hierover afspraken met de gemeente. Hier kijken we terug naar 

onze doelen, inspanningen, genomen risico’s en resultaten. 

Woningen voor de aandachtsgroep 
Onze primaire taak betrof realiseren en verhuren van woningen ten 

behoeve van de aandachtsgroep en van groepen met specifieke 

woonbehoeften. We vertaalden deze opgave de afgelopen jaren 

vooral door toevoegen van kwaliteit. In de vorige visie hielden we al 

rekening met een structurele bevolkingsdaling. Ons devies was 

terughoudend te zijn met uitbreiden van de woningvoorraad en 

vooral kwaliteit toe te voegen. In prestatieafspraken met de 

gemeente legden we dit principe vast. We sloopten ruim 250 

incourante woningen en bouwden ruim 700 nieuwe woningen, 

waarvan een groot deel levensloopbestendig. Ongeveer driekwart van 

de nieuwe huurwoningen verhuurden we voor een sociale huurprijs. 

We voegden bijna 600 levensloopbestendigewoningen aan de 

voorraad toe, deels als nieuwbouw en deels door bestaande 

woningen aan te passen. Onze nieuwbouw is voorzien van het 

woonkeur-label en voldoet energetisch aan de hoogste normen. 

Ons bestaande bezit onderhielden we bovengemiddeld, en waar 

nodig en mogelijk voorzagen wij onze woningen van erkers, 

````energiezuinige voorzieningen etc. In totaal gaven we € 80,2 mil-

joen uit aan planmatig onderhoud. 

Behalve onze bestaande diensten boden we onze huurders een aantal 

nieuwe producten: via Woningstichting kan tegen een zeer 

concurrerend tarief energie worden afgenomen, huurders met 

dreigende financiële problemen worden preventief begeleid, de 

huisbezoeken zijn geïntensiveerd, waardoor in een vroeg stadium 

door hulpverlenende instellingen kan worden ingegrepen bij 

persoonlijke problemen en het laatste-kans-traject wordt een steeds 

vertrouwder middel om ontspoorde huurders weer de weg te wijzen. 

Herstructurering
Herstructurering, modernisering van de stedenbouwkundige opzet 

en waar nodig vervangen van woningen ten behoeve van de

leefbaarheid van wijken en buurten, was onze secundaire taak.

In Nieuw Den Helder hebben we deze taak ruim opgevat: behalve 

woningen realiseerden we in het centrum van Nieuw Den Helder ook 

divers maatschappelijk vastgoed en zelfs commercieel vastgoed. Met 

de woningen was een investering van € 36,3 miljoen gemoeid. In het 

Centrumplan, een combinatie van woningen, maatschappelijk

vastgoed, en commercieel vastgoed investeerden wij € 36,7 miljoen 

en in het Multi Functioneel Centrum € 4,7 miljoen. 

Daarnaast realiseerden wij voor € 16,8 miljoen een brede school aan 

de IJsselmeerstraat. Voor het gebied ten oosten van het centrum is 

samen met de bewoners inmiddels een plan tot stand gekomen en de 

eerst volgende acties betreffen de sloop van de flats aan de Eemstraat 

en de herinrichting van de Zuiderzeebuurt. Het plan van Habiforum6 

om ‘met andere ogen’ naar de Zuiderzeebuurt te kijken is (nog) niet 

gerealiseerd. Wel zijn inmiddels plannen met de bewoners besproken 

om de woonomgeving conform hun wensen in te richten.

6 Habiforum werkte in 2004/2005 voor de Zuiderzeebuurt aan de 

uitvoering van het programma Vernieuwend Ruimtegebruik. Doel was 

kennis ontwikkelen en toepasbaar te maken als impuls voor 

vernieuwingen in de ruimtelijke ordening. Wetenschap, beleid en praktijk 

werden bij elkaar gebracht en gezamenlijk werd gezocht naar 

vernieuwende oplossingen. Vraaggestuurd werd gezocht naar 

doorbraken die de realisatie van hoogwaardige ruimtelijke projecten 

mogelijk maakt
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Wij kozen er voor onze bijdrage aan herstructurering van het 

stadshart qua prioriteit na Nieuw Den Helder te plaatsen. Onze rol 

bij herstructurering van het stadshart was de afgelopen jaren relatief 

bescheiden maar niet onbelangrijk. Aan de grachtengordel 

realiseerden wij twee nieuwbouwprojecten inclusief een 

gezondheidscentrum. 

De investeringskosten voor deze beide projecten bedroegen 

€ 7,2 miljoen. De bouw van 33 stedelijke woningen bij de 

Californiestraat (plan De Werviaan) is eind 2010 gestart. 

De investering bedraagt € 9,4 miljoen. 

De geplande nieuwbouw in de knik van de Zuid- en de Weststraat 

(plan Keizersbrug) is nog in het stadium van voorbereiding. 

Het investeringsbedrag ramen wij op € 3,3 miljoen. In het Stadshart 

werken we intensief samen met Zeestad BV, het uitvoerende orgaan 

van de gemeente, en met commercieel projectontwikkelaar 

ProperStok die in 2011 op het Molenplein een woningproject zal 

opleveren. Het initiatief om samen met de gemeente de verloedering 

van het winkelgebied aan te pakken door er gezamenlijk panden aan 

te kopen en van daar uit de upgrading te stimuleren is door gebrek 

aan samenwerking jammer genoeg mislukt.  

De onrendabele toppen van nieuwe huurwoningen en nieuw 

gebouwde maatschappelijk vastgoed financierden we met verkoop 

van huurwoningen. De afgelopen vijf jaar verkochten we ruim 400 

huur- en 150 nieuwbouw woningen. Toen de verkoop door de recessie 

terugliep besloten we tot inzetten van een nieuw instrument, aan-

koopgarantie, teneinde de verkoop van nieuwbouw te stimuleren.

Leefbaarheid
Leefbaarheid was de afgelopen vijf jaar ons tertiaire speerpunt. 

Doel was incidenteel activiteiten,  gericht zijn op verbetering van de 

leefbaarheid te initiëren en/of faciliteren. Deze taak voerden we  minder 

bescheiden uit dan oorspronkelijk gepland: in het kader van de 

herstructurering van Nieuw Den Helder realiseerden wij divers

maatschappelijk vastgoed en ook dragen wij inmiddels structureel bij 

aan de activiteiten van Stichting Present7 en het ROC 

(alfabetiseringscursus).  

Commerciële activiteiten
Onze commerciële tak is een aantal jaren geleden opgericht om 

wegvallende werkgelegenheid als gevolg van verkoop van 

huurwoningen te compenseren én om onze niet-commerciële

taken financieel te ondersteunen. 

Doel was om de commerciële activiteiten uit te breiden binnen het 

werkgebied van Woningstichting. De BV’s zouden zich daarvoor zowel 

op bedrijven en instellingen als op particulieren richten. De BV’s zouden 

daarbij in toenemende mate samen gaan werken,  gezamenlijk acquisi-

tie plegen en totaalproducten gaan aanbieden. 

Inmiddels is echter duidelijk dat op de particuliere markt en bij VVE’s 

voor een aantal van onze BV’s weinig te verdienen valt. De afzet is 

desondanks gegroeid. 

Goede afnemers waren vooral (semi) overheden en andere corporaties. 

Een aantal BV’s bleef voor opdrachten nog sterk afhankelijk van 

Woningstichting, andere als Schilderwerken en Onderhoud 

ontwikkelden actief diverse nieuwe diensten en producten en bouwden 

actief, ook buiten Den Helder, een netwerk op. 

Organisatie
Eind 2006 concludeerde de visitatiecommissie dat de financiële positie 

van Woningstichting gezond was en beoordeelde onze prestaties op het 

gebied van Intern Toezicht en financiële continuïteit als ten minste ruim 

voldoende. Inmiddels hebben de nieuwste fiscale verplichtingen en 

overige overheidsmaatregelen grote beperkende invloed op onze 

huidige financiële positie en op onze investeringscapaciteit. 

Mede dankzij gedegen risicomanagement, beheersing van onze 

bedrijfskosten en snijden in ons investeringsprogramma wisten we ook 

voor de lange termijn onze financiële continuïteit te borgen. 

Het INK model8 met de plan-do-check-act cirkel stond model voor de 

manier waarop wij onze visie vertaalden in ondernemings- en  jaarplan-

nen, en uiteindelijk in concrete resultaten. Die resultaten 

toetsten we vervolgens zeer frequent.De uitslagen lieten zien waar 

sturing nodig was. Deze werkwijze heeft de groepen en BV’s verder 

geprofessionaliseerd. 

Wij hebben de afgelopen jaren zorgvuldige afwegingen gemaakt over 

de meer- en minderwaarde van diverse samenwerkingsverbanden. 

Dit leidde onder meer tot opzegging van ons Aedeslidmaatschap maar 

ook tot extra investering in onze samenwerking met de gemeente 

Den Helder. De samenwerking tussen Woningstichting en gemeente is 

beduidend constructiever dan voorgaande jaren: er zijn prestatie-

afspraken gemaakt, hangdossiers zijn opgelost en de gemeente steunt 

ons in ons besluit om uit het volkshuisvestelijk bestel te willen stappen. 

De samenwerking met partners op het gebied van onderwijs, zorg en 

welzijn heeft de afgelopen jaren meer structuur gekregen. Door onze 

partners in een vroegtijdig stadium bij de planvorming te betrekken 

hebben wij meer dan ooit maatwerk geleverd bij de realisatie van brede 

scholen, zorgcentra en het Multi Functioneel Centrum. Onze voorlopige 

conclusie is dat dit het ontwikkelingsproces niet heeft vergemakkelijkt, 

en zeker niet de totale doorlooptijd heeft verkort, maar dat het resultaat 

zeer breed wordt gedragen en gewaardeerd. Van recente datum is de 

samenwerking op regionaal niveau, waarbij samen met andere in de 

regio werkzame corporaties onder het motto van ‘Kracht door 

Verbinding’ het initiatief is genomen om de regio op de kaart te zetten 

en een positieve spiraal in gang te zetten.

7 een uit kerken voortgekomen organisatie die een brug slaat tussen 

mensen die iets hebben te bieden (vaak concrete hulp) en mensen die 

daarmee geholpen kunnen en willen worden. De hulpontvangers zijn 

over het algemeen mensen die niet beschikken over een netwerk, goede 

gezondheid en/of voldoende financiële middelen

8 een managementmodel van Het Instituut Nederlandse Kwaliteit. 

bedoeld voor organisaties om een zelfevaluatie uit te voeren om zo een 

onafhankelijk mogelijk beeld van de organisatie te krijgen. Door middel 

van het INK-model wordt de volwassenheid van de organisatie bepaald 

en worden verbeterpunten geïdentificeerd. Het model helpt organisaties 

te focussen op de gebieden waar verbeteringen mogelijk zijn. Zo onder-

steunt het model organisaties op weg naar excellent presteren



10

De afgelopen 20 jaar liep in Den Helder de werkgelegenheid en 

daarmee ook het aantal (jonge) inwoners terug. Inmiddels is sprake 

van een structurele daling van het aantal inwoners en lijkt het hoog-

uit nog een paar jaar te duren en dan zal ook het aantal huishoudens 

dalen. De stedelijke voorzieningen komen steeds meer onder druk te 

staan. Den Helder wenst voor werkgelegenheid minder afhankelijk 

van de marine te worden en wil met haar haven andere werkgelegen-

heid en daarmee jonge, hoog opgeleide mensen naar de stad trekken. 

Deze mensen kunnen Den Helder de zo noodzakelijke impuls geven. 

11

2 Visie, doel, 
speelveld en

spelregels 

Zowel de gemeente in haar strategische Visie 2020 als de commissie 

Deetman/Mans, die onderzoek deed naar de mogelijkheden om de 

krimp te keren, wijzen op het stadshart in combinatie met de Oude 

Rijkswerf als geschikte locatie om een wervend woon- en leefmilieu 

voor deze jonge mensen te ontwikkelen.   

Ons doel is om binnen de kaders van onze taakvelden en onze mo-

gelijkheden de jeugd die zich met Den Helder verbonden voelt, alle 

ruimte te geven zich in hun woonomgeving te ontplooien. De oudere 

generatie moet het terechte gevoel krijgen dat ze de stad met een 

gerust hart aan de na hen komende generatie over kan dragen in de 

wetenschap dat die nieuwe generatie zich met evenveel elan voor de 

stad inzet als zij dat zelf heeft gedaan. Voor dit doel zetten wij ons 

met ziel en zakelijkheid in. 

Ontwikkelen van een bruisend stadshart behoort echter niet tot onze 

primaire taken. Als toegelaten instelling (TI) hebben we weinig in 

het stadshart te zoeken omdat ons bezit daar beperkt van omvang 

is. Het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) keurt in dat geval 

geen herstructureringsactiviteiten goed die verder reiken dan ons 

eigen woningbezit. Daarentegen bezit Woningstichting in de wijk 

Nieuw Den Helder wél een substantieel deel van de woningvoorraad. 

Woningstichting heeft de afgelopen 10 jaar in het centrum van deze 

wijk een enorme impuls gegeven aan de zo noodzakelijke 

herstructurering. Maar de wijk is in sociaal opzicht nog steeds zwak 

en het is dus van groot belang dat de in gang gezette 

herstructurering over de rest van de wijk wordt doorgezet.   

In onze vorige beleidsvisie kozen we onze oorspronkelijke taak, 

huisvesten van de primaire doelgroep en het beheer van ons huur-

bezit als belangrijkste taakveld. De komende vijf jaar blijft dit onze 

primaire taak. Onze secundaire taak bestaat uit afronding van de 

herstructurering van Nieuw Den Helder én uit een bijdrage aan de 

revitalisering van het stadshart. Hiermee maken we duidelijk dat wij 

net als het gemeentebestuur een vitaal stadshart van groot belang 

achten voor de toekomst van de gemeente. Leefbaarheid was ons 

tertiaire taakveld. Voor de komende vijf jaar kiezen we weer voor 

leefbaarheid, maar beperken ons daarbij niet meer tot de gemeente 

Den Helder. Wij gaan de regio in. Het wel en wee van de regio 

Noord-Holland noord raakt immers Den Helder. Ook beperkt dit 

taakveld zich niet meer tot sociale leefbaarheid, maar rekenen we er 

ook andere leefbaarheidsaspecten als milieu en bereikbaarheid toe, 

en vatten deze samen onder de noemer ‘duurzaamheid’. 

Deze prioritering is vooral van financiële aard: in geval ons budget 

sterk gelimiteerd wordt, beperken wij ons allereerst tot ons primaire 

taakveld. Afhankelijk van de financiële ruimte komen vervolgens de 

secundaire respectievelijk tertiaire taken aan bod.   

Investeringscapaciteit
De zorg voor onze huurwoningen en daarnaast de noodzakelijke 

financiële investeringen in Nieuw Den Helder en in het stadshart 

staan haaks op de zware financiële verplichtingen die de rijksoverheid 

ons op legt. Voortkomend uit de behoefte van Den Haag om weer 

meer grip te krijgen op de corporaties breidt het aantal heffingen uit. 

Bij Woningstichting dreigt hierdoor meer dan honderd miljoen euro 

aan investeringscapaciteit weg te lekken, geld dat Woningstichting 

hard nodig heeft in Den Helder en de regio. 

Woningstichting is immers de enige grote speler in Den Helder en 

omgeving die bereid is grootschalig te investeren in nieuwbouw en 

herstructurering.   

Wij hebben deze zaak uitvoerig op provinciaal en rijksniveau 

besproken. Deze besprekingen leidden echter niet tot het gewenste 

resultaat. 

Omdat commerciële ontwikkelaars op fiscaal gebied meer worden 

ontzien dan corporaties besloten wij vervolgens onze taken buiten het 

volkshuisvestelijk bestel te willen uitvoeren. 

De gemeente Den Helder steunt ons in dat voornemen. Tot op heden 

heeft de minister ons echter geen toestemming willen geven om het 

bestel te verlaten. Uittreden uit het bestel is voor ons geen doel op 

zich maar is wel meer dan alleen een middel om aandacht te vragen 

voor het ongelijke speelveld waarop wij opereren. 

Binnen of buiten het bestel, wij blijven hoe dan ook op de 

gebruikelijke wijze en aan de gebruikelijke instanties verantwoording 

afleggen van onze prestaties. 
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3 Huisvesten primaire en 
bijzondere doelgroepen, 

onze primaire kernactiviteit

Vanuit de landelijke politiek wordt eigen woningbezit bevorderd. 

Onder het motto: ‘Mensen moeten keuzevrijheid krijgen’ wordt 

voorgesteld om het corporatiebezit geheel `in de verkoop te doen’. 

De corporatiesector zou daarmee krimpen tot een strikt noodzakelijke 

omvang, het scheefwonen zou ermee worden voorkomen, de 

huishoudens met een net aan boven-doelgroepinkomen krijgen zo de 

kans een eigen woning te verwerven en bovendien levert het de 

corporaties en via extra belastingen het rijk veel financiële middelen 

op.  Wij zijn echter van mening dat sociale huurwoningen voor een 

groot deel van de doelgroep nog steeds de enige manier is om in hun 

onderdak te kunnen voorzien. 

Afbakening en omvang doelgroep 
Na de staatssteundiscussie bakent de rijksoverheid de doelgroep af tot 

huishoudens met een belastbaar jaarinkomen tot € 33.614 (peildatum 

2011). Tenminste 90% van de niet-geliberaliseerde9 woningen moeten 

wij aan deze doelgroep toewijzen. De gemeente Den Helder hanteert in 

haar Nota Wonen Den Helder 2010-2015 de strengere grens conform de 

Huurtoeslagwet (max. belastbaar jaarinkomen voor samenwonenden is 

€ 29.350, peildatum 2011) en gaat er van uit dat in Den Helder 21 tot 

25 % van alle huishoudens tot deze groep behoort. Na aftrek van de 

doelgroephuishoudens die een eigen woning bezitten resteren volgens 

de Nota Wonen tussen 4400 en 4900 huishoudens die zijn aangewezen 

op een sociale huurwoning. Met veel andere corporaties zijn wij echter 

van mening dat noch de Huurtoeslagwet, noch € 33.614 een reële 

afbakening van de doelgroep biedt. Wij denken daarbij met name aan 

ouderen met een belastbaar jaarinkomen net boven € 33.614, die heel 

hun leven hebben gehuurd en nu graag hun eengezinswoning willen 

verruilen voor een gelijkvloerse woning. Zij zijn dankzij de 90%-regel in 

belangrijke mate aangewezen op de koopsector of de geliberaliseerde 

huursector, maar vinden daar slechts onbetaalbare woningen. 

Onderzoek van het RIGO10 (‘Tussen wal en schip’) bevestigt dit 

probleem.

Ongeveer een derde deel van onze woningzoekenden behoort volgens 

de nieuwe regels niet tot de primaire doelgroep. Voor zover het 

huishoudens betreft met een belastbaar jaarinkomen tot € 43.000 

(middenhoog inkomen) zoeken wij naar mogelijkheden om hen zo 

betaalbaar mogelijk te (blijven) huisvesten. In de nieuwbouw houden 

wij expliciet rekening met de vraag van deze doelgroep. 

Mensen en huishoudens die alleen onder begeleiding ‘zelfstandig’, vaak 

in groepsverband, kunnen wonen vormen een bijzondere doelgroep. 

Ook de komende jaren blijven wij in nauw overleg met de zorg- en 

begeleiding gevende instellingen voor deze doelgroep (bijzondere) 

woonruimten realiseren.

De omvang van de doelgroep bepaalt in belangrijke mate de 

noodzakelijke omvang van onze woningvoorraad. Rekening houdend 

met de gezinsverdunning en de ontwikkeling van de bevolking, de 

koopmarkt, de Helderse voorraad en dergelijk, verwachten wij dat wij 

inclusief dure huurwoningen voor de bovenprimaire doelgroepen, 

kunnen volstaan met een bezit van zo’n negenduizend huurwoningen.  

Huurbeleid
Ons huurbeleid gaat uit van een budgettair neutraal resultaat op de 

activiteiten uit normale bedrijfsuitoefening betreffende verhuur van 

niet-geliberaliseerde woningen. Hoge investeringen in de bestaande 

voorraad en het hoge onderhoudsniveau (planmatig onderhoud resp. 

serviceverzoeken en mutatieonderhoud) waarop wij ons bezit houden 

maken harmonisatie van de huren noodzakelijk: door de huren bij 

mutatie op te trekken naar een landelijk gemiddeld huurniveau werken 

we toe naar kostendekkende maar met het uitrustingsniveau van de 

woningen overeenstemmende huren. 

9 huurwoningen vallend onder de huurprijsbescherming. De huur van 

deze woningen is max. E 652,52 (peildatum januari 2011)

10 RIGO Research en Advies bureau Bij vraagstukken die te maken heb-

ben met de woon- en leefsituatie van mensen 



Woningverdeling
Het aanbodmodel11 is volgens ons de meest efficiënte methode 

om woningen toe te wijzen. Daarom blijven wij dit model ook de 

komende jaren hanteren, en laten daarmee het initiatief bij de klant 

liggen. Door onze klanten echter meer actief te ondersteunen bij het 

zoeken naar woonruimte, zouden we  waardevolle informatie krijgen 

over de woonwensen en de woningmarkt. Met die kennis zouden we 

ons aanbod optimaler op de vraag kunnen afstemmen. 

We overwegen een pilot waarbij ruimschoots de tijd wordt genomen 

om met woningzoekenden te spreken over hun woonwensen en hen 

te adviseren. Een andere pilot vindt plaats in Nieuw Den Helder, waar 

wij het aanbodmodel combineren met de keuze van de betreffende 

klanten voor een bepaalde leefstijl. Woningzoekenden kunnen dan 

bijvoorbeeld voor buren met een extroverte of juist een introverte 

levensstijl kiezen. Achterliggende gedachte is dat mensen met een 

zelfde leefstijl vaker positief communiceren en minder vaak met elkaar 

botsen. Rapportages van de toewijzing in combinatie met leefbaar-

heidmetingen moeten aantonen of deze opzet geschikt is om op 

grotere schaal toe te passen.  

Het blijft ons doel ons vastgoed zo klantgericht mogelijk aan te 

bieden. Één website voor de gehele regio, met daarop een overzichte-

lijk totaalaanbod, is heel klantgericht. Samen met de andere regionaal 

werkzame corporaties onderzoeken wij de mogelijkheden om tot zo’n 

website te komen. 

Kwaliteit van de woningvoorraad
Rond het jaar 2000 tilden wij onze woningvoorraad woning voor 

woning naar een hoger uitrustingsniveau. We overwegen nu opnieuw 

een stap te zetten en een grotere differentiatie in uitrustingsniveau 

tussen de woningen onderling aan te brengen. Huurders krijgen 

bijvoorbeeld de keuze uit energie besparende voorzieningen, erkers, 

erfafscheidingen en/of comfortpakketten. Deze differentiatie leidt ook 

tot meer differentiatie in huurniveau. Door woningen met een 

verschillend uitrustings- en huurniveau te bieden voorzien we in de 

woningvraag van doelgroepen met verschillende financiële 

draagkracht. 

Wij bezitten een toenemend aantal woningen dat niet meer aan de 

huidige vraag voldoet en dat technisch ongeschikt is om kwaliteits-

verhogende ingrepen te plegen. Net zoals wij dat in de afgelopen 

periode met zo’n 500 incourante woningen hebben gedaan zullen wij 

in de komende jaren nog meer (zo’n duizend) woningen slopen en 

waar nodig vervangen door gewilde type woningen. Nieuwbouw biedt 

ons optimale gelegenheid om met het aanbod van woningtypen en 

uitrustingsniveau, maar ook bij de keuze van locatie, inrichting van de 

woonomgeving en te faciliteren van voorzieningen, rekening te 

houden met de sterke toename van het aantal senioren in 

Den Helder12.  

Woningverkoop
Ook met woningverkoop spelen we in op de behoeften van de diverse 

doelgroepen. Sinds 2001 hebben wij een kleine duizend huurwonin-

gen verkocht. De mix van koop en huur is positief voor de leefbaarheid 

en met de opbrengsten financieren we herstructureringsopgaven en 

onrendabele toppen van sociale nieuwbouw. In principe komt elke wo-

ning voor verkoop in aanmerking nadat er complexmatig onderhoud 

heeft plaatsgevonden. Ruime levensloopbestendige woningen, 

monumentale woningen en woningen die deel uitmaken van een 

(mogelijk) te herstructureren complex houden we op grond van 

schaarste resp. behoud van de monumentale uitstraling resp. 

mogelijkheid tot complexmatige sloop binnen ons bezit. Omdat onze 

klanten tevreden zijn over ons verkoopbeleid en omdat de 

opbrengsten uit verkoop nodig blijven om de kosten van herstructure-

ring en onrendabele toppen van nieuwe sociale woningen te dekken, 

continueren wij dit beleid. De komende jaren verwachten wij jaarlijks 

zo’n honderd huurwoningen te moeten verkopen om deze kosten te 

dekken.

Omdat de verkoop in de Nieuw Den Helder betrekkelijk stroef verloopt 

en juist deze wijk is gebaat bij een gezonde balans tussen huur en 

koop, stimuleren wij de verkoop in deze wijk extra door kopers de

mogelijkheid te bieden gebruik te maken van een (aanvullende) 

corporatiehypotheek (starterlening). 

Naast huurwoningen verkopen we ook nieuwbouwwoningen. Op het 

moment dat de recessie zich aandiende vertraagde de verkoop. 

Om de verkoop van onze nieuwe woningen, waar ook in Den Helder, te 

stimuleren zetten we eveneens de corporatiehypotheek in. Daarnaast 

zetten we ter stimulering van verkoop van onze nieuwbouwwoningen 

de garantieaankoop13 als  instrument in. Wanneer zich desondanks 

geen kopers voor de woningen melden, verhuren wij de woningen. 

Sociale taken 
Het leefbaar houden van de woonomgeving van onze huurders vraagt 

voortdurend onze volle aandacht en energie. Drie wijkmeesters hebben 

een dagtaak aan bemiddelen bij burenruzies, huurders aanspreken 

aan op vervuilend gedrag, op foutief geplaatste schotelantennes etc. 

De wijkmeesters constateren ook veel sociaal leed, vooral bij minder 

zelfredzame huurders. Waar mogelijk zoeken zij in overleg met de 

betreffende huurders en samen met professionele hulpverlening naar 

oplossingen. Vaak zijn problemen met tijdige betaling van huur een 

eerste signaal van persoonlijke problematiek. Deze problematiek neemt 

eerder toe dan af. Ondanks vergaande pogingen om huurders ‘binnen 

boord’ te houden zetten wij jaarlijks ongeveer 15 huurders uit hun 

woning. Meestal op grond van wanbetaling, soms op grond van 

wangedrag. Hoewel dit landelijk geen slechte score is, is elke uitzetting 

er één te veel. Doel is om het aantal aankondigingen van ontruimingen, 

dat nu jaarlijks boven de 50 uitkomt, sterk terug te dringen. 

Dit vereist nog meer nadruk op preventief beleid, zoals tijdige voorlich-

ting. Bijzondere aandacht vragen ook mensen die door hun gedrag hun 

recht op een zelfstandig huurcontract hebben verspeeld. Het in samen-

spraak met begeleidende instellingen speciaal voor hen ontwikkelde 

laatste-kans-beleid zal worden gecontinueerd. 

11 één van de drie modellen (naast het lotingmodel en optiemodel) waar-

mee de meeste vrijkomende woningen worden aangeboden. Het is een 

toewijzingsysteem dat ervan uitgaat dat de woningzoekende zelf actief op 

zoek gaat naar de woning die het meest bij zijn/haar wensen aansluit 

12 De grijze druk, dat is de verhouding tussen het aantal personen van 

65 jaar of ouder en de personen in de ‘productieve leeftijdsgroep’ van 

20-64 jaar, was in 2010 landelijk 25,1% en in Den Helder 26,5% (Bron: 

CBS StatLine resp. Bron: Gemeente Den Helder, Onderzoek & Statistiek ). 

Het CBS verwacht dat rond 2030 landelijk de grijze druk door de 

40% grens ‘heen schiet’. Gezien de hoger dan gemiddelde grijze druk in 

Den Helder zal dat in Den Helder mogelijk al vóór 2030 gebeuren. 

De verwachting is dat op de lange termijn de grijze druk min of meer 

constant rond de 40% zal blijven liggen.

13 een regeling waarbij Woningstichting onder voorwaarden de ‘oude’ 

woning overneemt van een koper van één van de (nieuwbouw)woningen 

behorend tot specifieke, door Woningstichting geselecteerde projecten

14 15



Aansluitend bij de gemeentelijke Visie 2020 zijn wij bereid zwaar te 

investeren in verbetering van de fysieke en sociale structuur van 

wijken. Dit moet er aan bijdragen dat Den Helder een aantrekkelijke 

woon-, werk- en leefstad wordt, in het bijzonder voor jonge hoog 

opgeleiden die een rol kunnen spelen bij de keer van de krimp. 

Conform de gemeentelijke Visie en nota Wonen 2010-2015 focussen 

wij daarbij op het gezichtsbepalende stadshart én op de afronding 

van de herstructurering van Nieuw Den Helder. De komende vijf jaar 

verwachten wij in het Stadshart dertig miljoen euro te investeren in en 

Nieuw Den Helder tachtig miljoen euro. Waar het investeringen betreft 

die een TI niet zijn toegestaan zetten wij onze BV’s in. 

Nieuw Den Helder
Het werkelijke probleem in deze wijk zit niet in de staat van de 

woningen maar in de sociale structuur: armoede en bewoners die nau-

welijks aan het maatschappelijk leven deelnemen. We kunnen daarom 

niet volstaan met alleen sloop en nieuwbouw. 

De infrastructuur van maatschappelijk vastgoed is in Nieuw Den Helder 

inmiddels behoorlijk op sterkte. Het is nu van groot belang dat er 

vanuit dit maatschappelijk vastgoed de juiste en voldoende activiteiten 

worden ontplooid. Daarnaast maken incourante woningen plaats voor 

nieuwe, aantrekkelijke woningen, waarin de bewoners zich thuis 

voelen en van waaruit zij actief aan het maatschappelijk leven deel 

kunnen nemen. De kansen voor Nieuw Den Helder zijn goed: gelegen 

in de luwte van het stadscentrum, maar toch met de reuring van de 

stad in de nabijheid, is deze wijk in potentie aantrekkelijk voor een 

brede groep:

− de incourante woningen vervangen we door betaalbare

 grondgebonden woningen

− we scheppen daarbij voorwaarden voor een veilige omgeving met

 ruimte voor privacy en parkeren

− we  bouwen verdund terug en besteden daarbij in overleg met 

 de gemeente expliciet aandacht aan de inrichting en beheer van 

 een parkachtige woonomgeving

− in overleg met de gemeente zijn wij bereid organisaties te steunen 

 die kinderen en jeugd uit  kansarme huishoudens kansen bieden op 

 een goede maatschappelijke startpositie  
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4 Herstructurering en 
revitalisering, onze secundaire 

kernactiviteiten
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Stadshart
Het stadshart huisvest diverse voorzieningen die lokaal of regionaal 

van betekenis zijn, maar vooral gedragen worden door de in het 

stadshart woonachtige middeninkomens. Aantrekken en behouden 

van jonge, hoog opgeleide, draagkrachtige inwoners is van belang 

voor het behoud van deze voorzieningen. Commerciële ontwikkelaars 

zijn echter niet gretig om in Den Helder op eigen risico bouwplannen 

te ontwikkelen. Daarom zijn wij bereid om samen met Zeestad in het 

stadshart:

− voor deze doelgroep aantrekkelijke woonlocaties met een eigen 

 identiteit (vrij hoge dichtheden maar wel met individuele privacy)

 te ontwikkelen

− ter verhoging van welzijn maatschappelijk en commercieel 

 vastgoed te realiseren (onder meer winkels, horeca en bibliotheek) 

− particuliere eigenaren actief te ondersteun bij de aanpak van hun 

 eigendommen 

Het stadshart kent een ingewikkelde mengeling van belangen. Bij de 

voorbereiding van projecten houden we hier uitdrukkelijk rekening 

mee. Zeer zorgvuldige communicatie moet onnodig, geldverslindend 

oponthoud voorkomen.  

Overige buurten en wijken
Wijken als De Schooten en Julianadorp kennen nauwelijks leefbaar-

heidsproblemen, maar op beperkte schaal is wel behoefte aan fysieke 

ingrepen. In de zo’n vijftig jaar oude woningen in de Schooten wonen 

nog veel bewoners ‘van het eerste uur’. Vergrijzing en vraag naar 

nul-tredewoningen doen zich daarom juist in de Schooten voor. 

In Julianadorp staat aan de oostkant een uitbreiding met voorlopig 

zo’n zestig woningen gepland. De economische recessie kan de 

verkoop bemoeilijken. In beide wijken houden wij de vinger aan de 

pols en stemmen ons aanbod af op de ontwikkelingen van de vraag.

Tuindorp vraagt wat betreft leefbaarheid én de technische kwaliteit 

van een aantal complexen voortdurend en zeker de komende jaren 

onze volle aandacht. Sloop lijkt niet geheel te voorkomen. Wij betrek-

ken de bewoners intensief bij de ontwikkeling van deze plannen. 



Meer dan in de vorige beleidsvisie, waar leefbaarheid het tertiaire 

taakveld was, komt het accent in de komende vijf jaar te liggen op de 

langere termijn effecten van onze inspanningen en investeringen. 

Om die reden kiezen wij `duurzaamheid’ als tertiair taakveld. 

We onderscheiden sociale, milieutechnische en regionale duurzaamheid. 

Alle projecten die wij als tertiaire taak aanpakken maken per

definitie deel uit van een meer omvattend plan, waarbij bij voorkeur 

ook andere partijen een afgestemde bijdrage leveren, of waarbij fysieke 

ingrepen in het stedelijk weefsel plaatsvinden.  

Voorafgaand aan de beslissing deel te nemen aan een project op gebied 

van duurzaamheid beschrijven wij de van onze investeringen en 

interventies verwachte effecten en de inhoudelijke, financiële en 

procesmatige randvoorwaarden en de eisen waaraan onze 

(maatschappelijke) partners moeten voldoen. Behalve (financiële) `

stabiliteit’ en te leveren `input’ zijn de aspecten `vertrouwen’ en 

`bondgenootschap’ belangrijke criteria op basis waarvan wij partners 

selecteren. Met te selecteren partners willen wij niet-vrijblijvende 

convenanten aangaan en zullen hierin concrete meetbare doelen 

opnemen. Een evaluatie maakt standaard deel uit van het onderzoek 

naar het behaalde effect. 

Evenals bij de secundaire taken geldt ook bij deze tertiaire taken dat wij 

bereid zijn tot investeren via onze BV’s in geval deze investeringen niet 

aan een TI zijn toegestaan of voor een TI oneigenlijk zijn. 

Sociaal duurzame projecten
− hebben betrekking op veiligheid, zorg, begeleiding, opleiding en

 dergelijk en vallen per definitie onder regie van de gemeente

− worden getrokken door specialisten die de hiervoor genoemde

 taakvelden tot hun primaire verantwoordelijkheid rekenen

− zijn mogelijk onderwerp van strategische allianties tussen ons en

 deze specialisten. 

Wij nodigen deze partijen uitdrukkelijk uit ons te benaderen met 

initiatieven, bij voorkeur initiatieven die de opvoeding en opleiding 

van de Helderse jeugd betreffen. Doel is achterstanden bij groepen 

en individuele kinderen en jeugdigen zo veel en zo vroeg mogelijk te 

voorkomen. Met name op gebied van huisvesting (projecten onderdak 

brengen) kunnen wij daar een bijdrage aan leveren. 
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5 Duurzaamheid, 
onze tertiaire kernactiviteit

Milieutechnische duurzaamheid
Omdat energiekosten een steeds groter deel van de woonkosten uitmaken 

wordt de druk van de overheid om in milieutechnisch duurzame oplossin-

gen te investeren steeds groter. De invoering van het 

energielabel en de koppeling van dit label aan de woningwaardering 

maakt het voor verhuurders interessant om te investeren in energie-

besparende oplossingen. De corporatiesector heeft de opgave om met 

energetische investeringen binnen het corporatiebezit een reductie van 

20% op het energiegebruik te realiseren. Woningstichting investeerde 

de afgelopen decennia echter al veel meer dan gemiddeld op dit terrein, 

hetgeen ons gemiddeld energielabel C oplevert. Dankzij de gepleegde 

investeringen profiteren onze huurders al van een grote besparing op de 

energiekosten, en is het onmogelijk om tegen redelijke kosten daar boven 

op nog eens een besparing van 20% te realiseren. Liever richten wij ons 

op energiebesparende experimenten. Dit past in onze regio waar de wind 

sterk en het aantal zonuren hoog is, en waar het oplossen van energeti-

sche vraagstukken bij een groeiend aantal commerciële en niet-commerci-

ele partijen de core-business vormt.  

Regionale duurzaamheid: bereikbaarheid, 
leisure en de kenniseconomie
Tot ons tertiaire taakveld rekenen we verder alle bijdragen die wij 

kunnen leveren aan het `in de run’ blijven van onze regio. 

De economische groei van de regio loopt structureel achter en 

bevolkingskrimp en daarmee verlies van draagkracht voor het gewenste 

voorzieningenniveau dreigt. Samen met andere corporaties en 

alliantiepartners initiëren wij projecten die tot doel hebben de kansen 

voor onze regio te optimaliseren en de regio te promoten. Onder de vlag 

van ‘Kracht door Verbinding’ onderzoeken de partijen hoe de aanwezige 

knowhow  over en weer zo optimaal mogelijk kan worden ingezet. 

Versterking van de bereikbaarheid, leisure en de kenniseconomie is van 

wezenlijk belang voor de regio. Kenniseconomie en hbo-opleidingen heb-

ben een wisselwerking. De ambitie is om met hooggeschoold werk, hbo-

opleidingen en aantrekkelijke woningen op aantrekkelijke locaties jonge 

hoogopgeleide hbo’ers te interesseren om zich in Den Helder of de regio 

te vestigen. Een optimale bereikbaarheid en voldoende mogelijkheden op 

gebied van leisure horen daarbij.



Begin jaren ’90 startte Woningstichting met commerciële activiteiten 

om de werkgelegenheid ook na verkoop van huurwoningen op peil te 

houden. Sindsdien groeiden deze activiteiten en genereerden ze winst. 

Op dit moment is nog veel onduidelijkheid over wat wel en niet is 

toegestaan, en hoe de overheid hier mee omgaat. De insteek van het 

rijk is dat “de dochter alleen mag wat de moeder mag”. 

Tegelijk echter dwingt het rijk de corporatie om activiteiten die het 

moederbedrijf niet mag uitvoeren, onder te brengen bij de dochter. 

Hoe het rijksbeleid ook is, Woningstichting voldoet met de inrichting 

van haar holdingorganisatie in hoge mate aan hetgeen het rijk beoogt 

wat betreft governance en transparantie: de directie van 

Woningstichting vormt ook de directie van deze verbindingen, terwijl 

de Raad van Commissarissen van Woningstichting ook het toezicht 

uitoefent op deze verbindingen. 

Schilderwerken, Woningonderhoud, Westerwaard Wonen, 

Aannemingsbedrijf Dozy, Woondiensten, Bouwadvies en Delatron 

Nederland Holding zijn de zeven BV’s van Wonen Den Helder. 

Wonen Den Helder is de holding-BV, van waar uit de afzonderlijke BV’s 

gezamenlijk grote klanten als (semi)overheden en 

collega-corporaties totaalpakketten bieden. Het voordeel van 

onderlinge afstemming, synergie, vormt hun de grootste

concurrentiekracht. 

Omzet en winst van de verschillende BV’s variëren sterk. 

Woondiensten, Bouwadvies en Delatron zijn de kleine BV’s. 

Ook de relatie met moederbedrijf Woningstichting verschilt per BV: 

Westerwaard Wonen en Delatron zijn voor hun werkzaamheden 

volledig op het moederbedrijf gericht, de andere BV’s krijgen 

opdrachten van commerciële en niet-commerciële partijen 

(semi-overheden, andere corporaties) en van particulieren. Met name 

Schilderwerken en Woningonderhoud hebben inmiddels een 

uitgebreid regionaal netwerk opgebouwd. Schilderwerken en Dozy 

hebben als BV eigen medewerkers, de andere BV’s (nog) niet. 

Schilderwerken en Woningonderhoud hebben een belangrijk aandeel 

in het opleiden van leerlingen. Schilderwerken leidt ook kansarme 

jongeren op en vervult hiermee een belangrijke maatschappelijke 

taak.

Aannemingsbedrijf Dozy is indertijd op advies van het ministerie 

toegevoegd aan het moederbedrijf om met name in tijden van een ge-

spannen bouwmarkt het risico van het moederbedrijf te beperken: met 

een eigen aannemerij is het moederbedrijf er van verzekerd dat alle 

projecten tijdig en tegen een transparant prijs worden gerealiseerd. 

Een eigen aannemerij is voor het moederbedrijf ook een manier om de 

tucht van de aannemersmarkt te leren kennen.

De BV’s hebben gemeen dat ze kwalitatief hoogstaand werk tegen 

concurrerende prijzen leveren. 

Belangrijke reden voor Woningstichting om de commerciële 

activiteiten de komende vijf jaar te continueren betreft enerzijds werk-

gelegenheid (zo’n tweehonderd banen) en anderzijds financiële winst. 

De winst vloeit terug naar het moederbedrijf en komt ten goede aan 

de TI-activiteiten. 

De BV’s kunnen bovendien een belangrijke rol spelen ten gunste van 

het stadshart, de stad en de regio, wanneer andere ontwikkelaars 

hiertoe niet bereid zijn. Deze taken bieden de BV’s mogelijkheden voor 

groei.

 Door onder andere eigen werknemers in dienst te nemen en een 

eigen administratie te voeren bereiden de BV’s zich voor op meer 

onafhankelijkheid van het moederbedrijf, groei, uitbreiding van hun 

netwerk en van hun assortiment producten en op slagvaardig en 

flexibel opereren in de markt. 

De kwaliteit van de diensten en producten moet tenminste op peil 

blijven en waar nodig en mogelijk verder verbeteren. 

Certificeringen kunnen hierbij een rol spelen. Hoewel commercieel, 

zullen de BV’s uitdrukkelijk ook maatschappelijke betrokkenheid 

tonen, onder meer door toepassing van duurzame materialen en door 

de opleidingsmogelijkheden voor kansarme jongeren waar mogelijk 

uit te breiden. 

De BV’s staan open voor andere corporaties in de regio die willen 

participeren in de BV’s en voor al of niet commerciële bedrijven 

wanneer die met de BV’s willen samenwerken.  

Ondanks de verdere verzelfstandiging blijven de BV’s voor 100% 

dochter van moederbedrijf Woningstichting. 

Delatron, nu nog onderdeel van Westerwaard Wonen, krijgt al het

vastgoed dat tot de niet-DAEB activiteiten behoort in beheer. 

Daarmee groeit de door Delatron te beheren portefeuille met vastgoed 

substantieel. Vanaf het moment dat dit formeel z’n beslag krijgt zal

Delatron rechtstreeks onder Wonen Den Helder vallen.

6  Commerciële activiteiten 
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De EU-beschikking dwingt corporaties een administratieve en 

financiële scheiding te maken tussen activiteiten met en zonder 

staatsteun. De TI-activiteiten zijn Diensten van Algemeen Economisch 

Belang (DAEB) en ontvangen staatssteun. Verhuur van geliberaliseerde 

woningen en activiteiten van de BV’s, waaronder projectontwikkeling, 

worden tot de niet-DAEB activiteiten gerekend.

DAEB-activiteiten
Voor de komende jaren blijft ons principe dat de TI budgettair neutraal 

moet functioneren. Opbrengsten uit normale bedrijfsuitoefening 

(voornamelijk huurgelden) moeten de kosten dekken van: 

− beheer en onderhoud van de bestaande woningvoorraad 

− maatschappelijk vastgoed 

− TI gerelateerde leefbaarheidstaken 

− belastingen, heffingen  en rentelasten

Waar nodig worden de winsten van de BV’s ingezet om tekorten op 

deze activiteiten te dekken. Dit geldt ook voor DAEB-activiteiten die 

wij in het kader van regionale samenwerking buiten ons werkgebied 

verrichten in de regio Noord Holland noord en die tot doel hebben de 

kracht van de regio te versterken.   

De winst op verkoop van huurwoningen besteden wij aan onrendabele 

toppen op nieuwbouw van sociale huurwoningen en nieuw gebouwd 

maatschappelijk vastgoed. 

Financiële huishoudregels voor de TI:
De diverse overheidsheffingen tasten de kasstromen ernstig aan en 

maken het moeilijker om de normale TI activiteiten te financieren. 

Door met primaire aandacht 

− bedrijfslasten, die al een kwart lager dan het landelijk zijn, laag te

 houden

− belastingafdrachten te minimaliseren

− renterisico’s te beperken en de leningenportefeuille slechts beperkt

 te laten groeien

− de achtervang van onze leningen via de gemeente te laten lopen

− het bezit te waarderen op de historische kostprijs minus 

 afschrijvingen

houden we de kasstroom en daarmee onze investeringsruimte zo 

optimaal mogelijk en voorkomen we grote schommelingen in papieren 

winsten en verliezen. 

Doorrekening toont aan dat onze solvabiliteit, ook op de lange termijn, 

structureel hoger is dan de minimale solvabiliteitseis van het CFV. 

Niet-DAEB activiteiten 
Nieuwe woningen in het hogere prijssegment in combinatie met 

bedrijfsmatig onroerend goed moeten het stadshart aantrekkelijk 

maken voor de midden- en hogere inkomens. Woningstichting is 

bereid voor de realisatie hiervan haar BV’s in te zetten. 

Deze niet-DAEB activiteiten

− dienen na afdracht van belastingen minimaal kostendekkend te

 zijn

− kunnen bij uitzondering financieel sluitend worden gemaakt met

 winst uit andere niet-DAEB-activiteiten

− kunnen voor de BV’s leiden tot nieuwe, winstgevende opdrachten

Bij de afweging te investeringen in niet-DAEB-activiteiten houden we 

eventueel rekening met (financiële) opbrengsten uit 

vervolgopdrachten.    

Treasury en risicobeheersing 
De doelstelling van ons treasurybeleid is optimale aanwending van 

de beschikbare middelen. De omgeving waarin corporaties opereren 

verandert echter snel en met name voor projectontwikkeling worden 

de politieke, demografische en economische risico’s groter. 

Bij de holding Woningstichting staan tot en met 2015 opdrach-

ten voor projecten met een totale investeringswaarde van € 327 

miljoen 

gepland. Het is van groot belang de risico’s van deze projecten te 

kennen, te beperken of te vermijden. 

In het kader van risicomanagement blijft het uitgangspunt dat 

Woningstichting

− zoveel mogelijk intern financiert

− geen ondoorzichtige financiële instrumenten hanteert

− alleen hoogwaardige leningen aangaat en geen risico loopt ten

 aanzien van de hoofdsom

− haar activiteiten in overzichtelijke groepen indeelt 

− omvangrijke activiteiten als grote nieuwbouwprojecten in 

 kleinere

 deelprojecten splitst en fasegewijs hierover besluiten neemt

− vergaand communiceert en samenwerkt met ketenpartners 

 leveranciers en afnemers) 
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Directie en management ontwikkelen een visie en stellen doelen. Sturing 

op onder meer processen, risico’s en inzet van middelen moet leiden 

tot realisatie van die doelen. In het vorige hoofdstuk stond de inzet van 

financiële middelen en het beperken van financiële risico’s centraal. In dit 

hoofdstuk bespreken wij de overige sturings- en 

controlemiddelen. 

Leiderschap: 
De medewerkers vormen met hun kennis en energie een enorm bedrijfs-

kapitaal waar directie en management optimaal gebruik van maken. Een 

goed personeelsbeleid leidt tot hoge medewerkers-

tevredenheid. Deze tevredenheid wordt met vaste regelmaat gemeten. 

Doel voor de komende jaren is de opgaande lijn van medewerkers-

tevredenheid vast te houden  

Directie en management:
− ontwikkelen een duidelijke visie en communiceren hierover 

 verticaal binnen de organisatie

− hanteren de IMWR-cirkel van de menselijke maat. IMWR staat voor 

 Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren 

− stemmen de interne organisatie voortdurend af op externe 

 ontwikkelingen 

− voeren dialoog met de belangenhouders

− stimuleren medewerkers hun competenties verder te ontwikkelen 

− leggen verantwoordelijkheden laag in de organisatie. 

Inrichting van de beleidscyclus: 
De beleidscyclus, ingericht conform het INK-model maximaliseert de 

borging van het beleid en vormt de basis voor een correcte

verantwoording van het gevoerde beleid.

De directie:

− ziet er op toe dat het strategisch beleid wordt vertaald in 

 ondernemings- en jaarplannen 

− koppelt begrotingen en budgetten aan deze jaarplannen

− controleert de uitvoering van de plannen op basis van kwartaal- en

 maandrapportages, aangevuld met kwaliteitsonderzoeken en 

 voortgangsgesprekken met de bedrijfsleiders 

− evalueert en stuurt waar nodig tijdig bij 

− is alert op overheidsregelgeving en marktontwikkelingen die 

 inbreken op het strategisch beleid en reageert hier tijdig en flexibel

 op 

Actuele beschrijvingen van bedrijfsprocessen blijven hand in hand gaan 

met efficiencyslagen. Daarom behoudt de vastlegging van processen en de 

controle op de uitvoering er van de komende vijf jaar expliciete aandacht. 

Wellicht kan automatisering hierin een belangrijker rol gaan spelen.

Toezicht, verantwoording en 
belangenhouders
Door tegenover onze huurders, de overheid en andere belangenhouders 

overtuigend verantwoording af te leggen van de wijze waarop wij het 

maatschappelijk kapitaal beheren, behalen en behouden we

draagvlak bij de belangenhouders. Wij vinden het echter belangrijk dat de 

organisatie bij het afleggen van verantwoording niet onnodig wordt belast. 

Daarom houden we onze externe toezichthouders steeds voor dat transpa-

rantie niet ten koste mag gaan van relevantie. 

De directie: 

− legt wanneer nodig transparant verantwoording af van gevoerd en 

 te voeren beleid 

− gaat in 2011 met belangrijkste belangenhouder, de gemeente 

 Den Helder, na evaluatie van de vigerende afspraken, 

 geactualiseerde prestatieafspraken aan 

− onderwerpt eveneens in 2011 de organisatie aan een visitatietraject 

 en verwacht van de belangenhouders dat zij onze maatschappelijke

 prestaties kritisch opbouwend beoordelen

− waarborgt bij de commerciële activiteiten dat de governance van 

 hetzelfde niveau is als bij de TI

− besteedt vanwege de kwetsbare marktpositie van de BV’s en de 

 daarmee toegenomen risico’s,  aandacht aan de bestuurbaarheid 

 van de BV’s en de aansprakelijkheid van bestuur en toezichthouders 
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