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Voorwoord 
 

Het jaar 2016 was voor Maaskoepel een jaar vol veranderingen. 

 

Het bestuur en de federatieraad hebben in begin 2016 belangrijke besluiten genomen 

voor de toekomst van Maaskoepel. Een bedrijf vooral gericht op dienstverlening aan de 

leden, gebaseerd op de woonruimtebemiddeling en de daaruit voortkomende activiteiten. 

Daarmee verandert het karakter van Maaskoepel, passend in de huidige tijd. Scherper 

gestuurd op resultaat, strakker gestructureerd bijdragen aan de activiteiten van de 

corporaties. 

 

Met de keuzen die voor de toekomst zijn gemaakt, is de bestuurlijke structuur van 

Maaskoepel veranderd. Gekozen is voor een meer uitvoerend bestuur, sterker betrokken 

op de organisatie en een uitvoerende directeur. Na een zorgvuldig doorlopen 

selectieprocedure is de nieuwe directeur op 1 oktober aangetreden. Voortvarend is 

gestart met het aanpassen van de organisatie aan de nieuwe route. In het voorjaar van 

2017 zullen de veranderingen in de governancestructuur nader worden vastgelegd in de 

statuten en reglementen van Maaskoepel.  

 

De werkzaamheden van Maaskoepel stonden in 2016, naast de reguliere dienstverlening 

via WoonnetRijnmond en de urgentieverlening in opdracht van SUWR, in het teken van 

een drietal omvangrijke ICT projecten, te weten: Regionaal Vangnet, Relevantie en een 

ICT-systeem ter ondersteuning van urgentieverlening. Dat betekent dat naast de 

normale gang van zaken een grote inspanning is geleverd aan de realisatie van deze 

noodzakelijke projecten. Naar verwachting zullen alle drie projecten in de loop van 2017 

worden afgerond. 

 

De ingezette organisatiewijzigingen en de drie grote ICT-projecten hebben de nodige 

wissel getrokken op het personeel. Daarom is in 2016 gestart met een traject gericht op 

de verhoging van de vitaliteit van de organisatie en haar medewerkers. Ook is tijdelijk 

extra ondersteuning ingehuurd om de reguliere werkzaamheden en ICT-projecten door te 

laten gaan en extra capaciteitsdruk  op medewerkers te voorkomen. In 2017 zal verder 

worden gebouwd aan een stabiel en vitaal Maaskoepel.  

 

Met de verhuizing naar een nieuw, veel kleiner kantoor heeft in februari een zeer 

concrete verandering voor Maaskoepel plaatsgevonden. Met het nieuwe, open, kantoor is 

meteen een positieve impuls gegeven aan het onderling beter samenwerken. Tevens 

heeft de stap naar een kleiner kantoor de huisvestingskosten met bijna de helft 

verminderd. 

 

2016 was een jaar vol veranderingen. Belangrijke stappen zijn gezet.  

Hartelijk dank aan de medewerkers en al die mensen die nauw bij Maaskoepel betrokken 

zijn voor jullie inzet! Graag bouw ik vol enthousiasme in 2017 met jullie verder aan deze 

mooie organisatie! 

 

Tot slot een woord van dank aan mijn voorganger de heer Leo Bartelse. Hij heeft zich 

vele jaren onuitputtelijk ingezet voor de woonruimtebemiddeling in de regio Rotterdam 

en de samenwerking tussen gemeenten en corporaties. Dank voor al hetgeen hij bereikt 

heeft. 

 

Annemarieke van Ettinger-van Herk 

Directeur 
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Verandering van Maaskoepel 
 

Maaskoepel, voluit ‘Maaskoepel federatie van woningcorporaties’ is een vereniging, 

opgericht naar Nederlands recht en gevestigd in Rotterdam. De 26 leden van Maaskoepel 

zijn allen woningcorporaties met verhuureenheden in de Regio Rotterdam. Maaskoepel 

maakt een proces van verandering door. De federatieraad heeft in 2015 een nieuwe 

koers voor Maaskoepel bepaald, die in 2016 zijn eerste beslag heeft gekregen. 

 

BESTUURLIJK ADVIES TOEKOMSTVISIE 

Met de inwerkingtreding van de Herzieningswet voor de Woningwet en het gelijktijdig 

afschaffen van de Stadsregio’s is de positie van de corporaties veranderd. De regionale 

belangenbehartiging is, met de aansturing van de corporaties door de lokale overheden, 

voor een groot deel niet meer noodzakelijk. Voor het bestuur van Maaskoepel is het 

aanleiding onderzoek te laten doen naar de visie van leden en stakeholders op de 

toekomstvisie voor Maaskoepel. Mr. Th.P.M. Stubbé, Blauw B.V., heeft als adviseur alle 

betrokkenen bij Maaskoepel geïnterviewd en heeft advies uitgebracht over de 

toekomstvisie voor Maaskoepel in de nieuwe context. De heer Stubbé heeft in oktober 

2015 zijn advies gepresenteerd aan het bestuur. In december is in een dialoog-

bijeenkomst met de bestuurders van de leden in de federatieraad gediscussieerd over de 

conclusies uit het rapport over de toekomst van Maaskoepel: de te leveren 

dienstverlening door Maaskoepel en de rol van de federatieraad en haar leden daarbij.  

Het definitieve voorstel is door het bestuur op 2 februari 2016 ter besluitvorming 

voorgelegd aan de federatieraad die het heeft vastgesteld.  

 

DE ACTIVITEITENMIX 

Voor de toekomst van Maaskoepel is gekozen voor een inzet op “dienstverlening 

toegevoegde kennis en netwerk”. Het betreft dan ontwikkelingen met een logische 

synergie voor de leden. Maaskoepel levert een optimale mix van ondersteunende 

diensten ten opzichte van de kosten voor de leden (efficiënt werken en dubbelingen 

voorkomen met andere (koepel)organisaties als Aedes en De Vernieuwde Stad). Naast 

goede dienstverlening biedt Maaskoepel meerwaarde door het verzorgen van (markt-) 

informatie, data-analyse en monitoring, en het verzorgen van beleidsontwikkeling op het 

terrein van de woonruimtebemiddeling aan haar leden. Bij deze beleidsontwikkeling op 

het terrein van de woonruimtebemiddeling neemt Maaskoepel zelf het initiatief in overleg 

met haar leden. De activiteitenmix: 

1. Woonruimtebemiddeling 

- optimaliseren van het woonruimtebemiddelingsplatform WoonnetRijnmond; 

- beleidsontwikkeling woonruimtebemiddeling: o.a. opstellen verordening en 

spelregelnotitie; 

- deelnemen aan de bestuurlijke subregionale tafels inzake 

woonruimtebemiddeling; 

- belangenbehartiging over systematiek woonruimtebemiddeling. 

2. Data-analyse en monitoring 

- op het niveau van de regio Rotterdam en afzonderlijke gemeenten (ruwe data 

bewerken tot informatie in monitors, analyse over trends en belangrijke 

veranderingen); 

- ontwikkeling van de voorraad voor zover dit relevant is voor de 

woonruimtebemiddeling (betaalbaarheid, passend toewijzen, etc.); 

- nakomen van gemaakte afspraken/spelregels woonruimtebemiddeling 

(commitment van de leden onderling aan elkaar); 

- op het gebied van urgentieverlening. 

3. Platform/podium bieden voor corporaties onderling: op basis van thema/kennis of 

geografische oriëntatie  

4. Urgentieverlening, SUWR 

5. Ambtelijk secretariaat van de Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam 

(BHR) 
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Organisatorische vormgeving  
 

DIRECTIE 

Bij de gemaakte keuze voor de toekomst past een aansturing van Maaskoepel door een 

operationeel werkende directeur, die stuurt op de kwaliteit van de output, meedenkt in 

de beleidsontwikkeling op het terrein van de woonruimtebemiddeling en een sterke focus 

heeft op de bedrijfsvoering. De directeur van Maaskoepel zal beleidsinitiatieven nemen 

op het terrein van de woonruimtebemiddeling en heeft naar de leden verder vooral een 

objectieve, signalerende rol. Maaskoepel levert woonruimtebemiddelingsbeleid en 

onderliggende data, en de directeur faciliteert het bestuur en de federatieraad.  

 

In goed overleg tussen bestuur en de directeur-bestuurder, de heer L.W. Bartelse, is 

besloten dat hij in de loop van 2016 op het moment van het aantreden van een nieuwe 

directeur terugtreedt. De heer Bartelse zal, als adviseur, tot het einde van de lopende 

arbeidsovereenkomst (tot 1 juli 2017) werkzaam zijn voor Maaskoepel en haar leden. 
 

Op 1 oktober 2016 is mevrouw drs. A.M.C. van Ettinger–van Herk als nieuwe directeur in 

dienst getreden. De bestuurlijke structuur wordt ingericht op de nieuwe situatie. In 2017 

zullen de statuten en reglementen worden aangepast aan de nieuwe situatie. 

 

BESTUUR 

Deze nieuwe governance inrichting vraagt om gecommitteerde bestuurders binnen de 

federatie ter ondersteuning van de directeur. Het bestuur van Maaskoepel stuurt de 

directeur aan en ziet toe op het proces van samenwerkende corporaties in de 

volkshuisvesting. Het bestuur waakt over de toegevoegde waarde en de 

kostenbeheersing van de koepelorganisatie. Een doel van het nieuwe Maaskoepel is het 

lean organiseren van de woonruimteverdeling en daaraan gerelateerde directe 

beleidsontwikkeling tegen zo laag mogelijke kosten.  

 

DE ROL VAN DE FEDERATIERAAD EN DE LEDEN  

De vraag op welke wijze de aansturing van de volkshuisvestelijke agenda regio 

Rotterdam in de toekomst verder vormgegeven moet worden, was lastiger te 

beantwoorden. De leden zijn van mening dat een expliciete keuze voor de vorm op dit 

moment niet te maken is. Het lijkt daarbij beter om deze werkwijze de komende jaren 

organisch te laten groeien. Wel is het gewenst dat Maaskoepel als een platform/podium 

kan functioneren om de discussie tussen leden onderling te faciliteren. Deze discussie 

kan daarbij zowel op de inhoud als op basis van geografische oriëntatie plaatsvinden, 

waarbij het initiatief ligt bij de leden. Maaskoepel faciliteert daarbij de discussie met 

bijbehorende data en secretariële ondersteuning. 

 

Tevens onderschrijven de leden dat alle bestuurders elkaar dienen aan te spreken op hun 

onderlinge prestaties op het terrein van de woonruimtebemiddeling. De informatie 

daarvoor wordt door Maaskoepel geleverd en ‘het gesprek’ wordt tussen de leden 

gevoerd, bij voorkeur begeleid door de directeur. Dit vraagt van de bestuurders een 

actievere houding, met de bereidheid elkaar aan te spreken en actief te participeren 

binnen Maaskoepelverband. Het is niet de intentie dat het gesprek in de federatieraad 

per definitie moet leiden tot consensus of tot besluitvorming: het moet de kwaliteit van 

het beleid van de afzonderlijke corporaties verhogen. Ook andere vormen van 

netwerkcontacten, bijvoorbeeld op lager (management)niveau tussen de leden onderling 

kunnen door Maaskoepel gefaciliteerd (blijven) worden. 

  

Maaskoepel ondersteunt waar mogelijk initiatieven vanuit de overheid op het terrein van 

de woonruimtebemiddeling en het gesprek daarover met corporaties. Hierbij verzorgt 

Maaskoepel (data) input voor de desbetreffende corporaties. Voorbeeld hiervan zijn de 

activiteiten van Maaskoepel voor de zogenaamde bestuurlijke subregionale tafels.  
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NIEUW KANTOOR VOOR MAASKOEPEL 

Een concrete verandering voor Maaskoepel in 2016 is de verhuizing naar een nieuw 

kantoor. De huurovereenkomst liep af op 1 mei 2016, dè kans om de huisvesting anders 

en goedkoper re regelen. Na een verkenning van de verschillende mogelijkheden is de 

keuze gevallen op een nieuw, kleiner, kantoor in het Groothandelsgebouw op de derde 

verdieping ingang B. Met deze verhuizing is Maaskoepel van 982 naar 514m2 

teruggegaan, waarmee ca. € 100.000 aan huur op jaarbasis is bespaard. Na een goede 

voorbereiding en betrokkenheid van alle medewerkers vond de verhuizing op 22 februari 

plaats. 

 

Ook zijn we daarmee van een kantoor met kamers naar een open, flexibeler kantoor 

gegaan. Vanaf de start is het kantoor zeer positief ervaren door de medewerkers. 

Bijkomend voordeel is dat vanzelf de samenwerking tussen de medewerkers sterker is 

geworden. Het centrale werkcafé speelt daarin als overlegplaats een grote rol. 

In 2016 is gebleken dat ook de gebruikskosten van de huisvesting lager zijn dan in de 

begroting was voorzien.  
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Dienstverlening 
 

De belangrijkste activiteit van Maaskoepel is haar rol als dienstverlener op het terrein 

van de woonruimtebemiddeling, urgentieverlening en de daarbij behorende 

bezwarenafhandeling. Daarnaast heeft zij als koepelorganisatie ook in kennisdelen en het 

organiseren van ontmoeten een belangrijke taak.  

De medewerkers van Maaskoepel verzorgen de diensten in opdracht van de gezamenlijke 

corporaties én voor andere opdrachtgevers, te weten: Stichting Urgentiebepaling 

Woningzoekenden Rijnmond (SUWR), de Bezwarencommissie Huisvesting regio 

Rotterdam en voor de “korte route” ten behoeve van de uitstroom uit opvanginstellingen 

de gemeente Rotterdam. 

 

ONTWIKKELING ICT 

Sinds 2014, met de ontwikkeling van een nieuw systeem voor WoonnetRijnmond, is de 

organisatie van Maaskoepel, naast de dienstverlener, ook in grote mate een ICT-bedrijf 

geworden. De dienstverlening wordt ondersteund door de noodzakelijke ICT-systemen 

die in deze periode worden vernieuwd. Maaskoepel ontwikkelt niet zelf, maar is trekker 

van de ontwikkelingsprocessen, begeleidt de ontwikkelingsprocessen, stemt af met de 

leveranciers, coördineert en voert het testwerk uit. Ook maken medewerkers van 

Maaskoepel de handleidingen voor het gebruik van easyMatch en trainen zij de 

medewerkers van de corporaties voor nieuwe toepassingen. In 2015 heeft met name de 

bouw van WNR 3.0 een erg zware wissel getrokken op de medewerkers van Maaskoepel, 

reden om voor de nog lopende ontwikkelingen in 2016 en 2017 meer ruimte te nemen. 

In totaal lopen er in 2016 drie grote projecten, welke in 2017 afgerond zullen worden: 

1. Het afronden van WoonnetRijnmond met het inbouwen van uitgebreide 

mogelijkheden om de woonwens van woningzoekenden helder te maken en een 

ordening van het aanbod op basis van relevantie. Tegelijk worden in de 

vormgeving en informatie op de website de nodige zaken aangepast. Het gaat hier 

om aanpassingen die uit de adviezen voortgekomen zijn uit het usability- 

onderzoek dat in 2015 heeft plaatsgevonden; 

2. Het integreren van het Regionaal Vangnet in WoonnetRijnmond: de vastgestelde 

beleidsafspraken zijn vastgelegd in een ICT-oplossing in WoonnetRijnmond. De 

module Regionaal Vangnet maakt dat in een aantal benoemde situaties 

wanpresterende huurders een allerlaatste kans kunnen krijgen, daarnaast bevat 

de module de optie om wanpresterende huurders voor een langere termijn uit te 

schrijven. Hiermee komt een einde aan een apart systeem voor de registratie van 

wanpresterende huurders. Omdat het in een apart en losstaand systeem werd 

geregistreerd, leverde het Vangnet veel dubbele administratie en handelingen op. 

Voor sommige leden zelfs een reden om het systeem niet te gebruiken. Met de 

nieuwe module van het Regionaal Vangnet in WoonnetRijnmond is dit niet meer 

aan de orde en zal elke corporatie deelnemen aan het Vangnet; een noodzaak 

voor een goede werking van het Regionaal Vangnet. 

3. De bouw van een nieuw ondersteuningspakket voor urgentieverlening. Het huidige 

systeem is erg verouderd en omslachtig. Daarbij komt dat door de verwevenheid 

met de kantoorautomatisering, voor beiden upgraden niet meer mogelijk was. Het 

nieuwe pakket heeft koppelingen met WoonnetRijnmond, wat de efficiëntie ten 

goede komt.  

Als deze drie projecten zijn afgerond, kan ook de verouderde kantoorautomatisering een 

modernisering ondergaan. Dat staat voor later in 2017 op de planning. 

 

Bij alle drie projecten zijn noodzakelijke aanpassingen ten opzichte van het 

oorspronkelijke uit 2014 daterende Functioneel Ontwerp doorgevoerd, wat tot 

aanzienlijke budgetoverschrijdingen heeft geleid. Daarbij is het deel ‘Relevantie’, met de 

kennis van nu, opnieuw ontworpen, aansluitend op alle veranderingen die sinds de start 

in WoonnetRijnmond zijn doorgevoerd. Daarnaast is op verzoek van de corporaties in 

2016 een aantal aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd. 



   

 

Jaarverslag Maaskoepel 2016  9 
  

Gezien de omvang van de investeringen die inmiddels zijn en worden gedaan voor de ICT 

vanuit een meerjarenperspectief, onder andere vastgelegd in overeenkomsten met 

Qvision voor 5 jaar, hebben bestuur en federatieraad besloten de afschrijvingstermijnen 

voor de ICT van 3 naar 5 jaar te brengen. Dat betekent in de exploitatie ten opzichte van 

de begroting 2016 een positief effect van €172.986,-. De belasting van de 

werkorganisatie is door deze extra zaken hoog. Het is dan ook mede een reden voor de 

inhuur van extra krachten in 2016 geweest (zie hiervoor in het hoofdstuk organisatie). 

 

 

Dienstverlening in opdracht van de leden 
 

WOONRUIMTEBEMIDDELING  

Onder de naam WoonnetRijnmond biedt Maaskoepel het platform waarop alle 26 

aangesloten corporaties hun woningbezit bemiddelen. Op 1 juli 2015 is het nieuwe 

WoonnetRijnmond live gegaan. In de afgelopen anderhalf jaar is gebleken dat dit nieuwe 

pakket voor zowel de woningzoekenden als corporaties een grote verbetering is. De 

nieuwe vormgeving (vooral beelden en weinig tekst) sluit veel beter aan op de digitaal 

steeds vaardiger woningzoekenden. Onnodige teksten zijn door beelden vervangen. En 

ook de meerdere zoekmodellen leveren hun resultaten op. Door inzet van Loting en 

DirectKans daalt de gemiddelde wachttijd van woningzoekenden. In plaats van gemiddeld 

7,1 keer aanbieden van een woning (2014) volstaat eind 2016 3,8 keer aanbieden en 

gaat de woning naar kandidaat 4,8 (dat was in 2014 kandidaat 8) op de lijst. In totaal 

zijn in 2016 51.221 keer woningen aangeboden die tot 13.314 verhuringen hebben 

geleid. 

 

VERORDENING EN SPELREGELS 

De verordening is een half jaar na het in werking treden eind 2015 aangepast voor het 

passend toewijzen. De verordening blijkt in de praktijk in hoofdlijnen goed te werken. Bij 

het opstellen van de verordening zijn, helaas mede omwille van de tijd, niet alle 

gewenste aanpassingen in de verordening gerealiseerd. Ook zijn er al werkend 

wijzigingsvoorstellen ontstaan. Afgesproken was dat eind 2016 een ‘narooi-actie’ zou 

plaatsvinden om deze ongemakken in de verordening aan te passen. Dit heeft in 2016 

niet meer plaatsgevonden. 

De Spelregels zijn in 2016 op enkele momenten aangepast. Het betreft hier regels voor 

de gezamenlijke corporaties die vooral met de uitvoering van de woonruimtebemiddeling 

te maken hebben. Deze aanpassingen worden na overleg in het Gemandateerde 

Projectleiders Overleg ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Periodiek worden die 

wijzigingen aan de federatieraad ter definitieve vaststelling voorgelegd. Enkele 

voorbeelden van aangepaste Spelregels zijn: 

 

 Verwijderen van de voorwaarde voor inschrijving dat bij een zwangerschap van meer 

dan drie maanden een kind meetelt bij het aantal verhuizende personen (Hoofdstuk 

4); 

 Wijzigen van de termijn van de betalingsherinnering voor verlengen van twaalf naar 

vijf weken en van zes naar twee weken (Hoofdstuk 4; besluit gemandateerden 

overleg, 19 april 2016); 

 Beëindiging van inschrijving bij fraude toegevoegd (Hoofdstuk 4, besluit 

gemandateerden overleg, 19 juli 2016); 

 Aanpassing: De inschrijving automatisch eindigt wanneer een woningzoekende via 

WoonnetRijnmond verhuist naar een zelfstandige huur- of koopwoning in Nederland 

(Hoofdstuk 4); 

 Toegevoegd en verduidelijkt dat de kandidaat die een aanbieding voor een woning 

heeft, wordt uitgesloten voor andere aanbiedingen en uitnodigingen voor 

bezichtigingen totdat de kandidaat de aangeboden woning weigert of wordt geweigerd 

door de corporatie (Hoofdstuk 7, besluit in gemandateerden overleg, 21 juni 2016). 
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NIEUWE DEELNEMERS 

Eind 2016 is door Woningstichting Eendracht een verzoek voor toetreden tot 

WoonnetRijnmond gedaan. De kleine corporatie heeft tot nu met eigen wachtlijsten 

gewerkt, waarbij de verordening strikt werd gevolgd. De corporatie zal begin 2017 via 

WoonnetRijnmond kunnen adverteren. 

 

REGIONAAL VANGNET 

Het Regionaal Vangnet is een registratiesysteem dat het laatste kans beleid bij de 

corporaties ondersteunt. In 2016 is een nieuw digitaal registratiesysteem gebouwd dat in 

februari 2017 live is gegaan. Dit systeem heeft uitwisseling met WoonnetRijnmond. Het 

systeem wordt daarmee in het gebruik veel effectiever en gebruiksvriendelijker. De 

afspraak is dat alle corporaties hun ontruimingen voortaan in dit systeem melden, 

waarmee de effectiviteit van het Regionaal Vangnet toeneemt. 

 

PROTOCOL REGIONAAL VANGNET 

Het Regionaal Vangnet werkt volgens een vastgesteld protocol dat in overleg met de 

Autoriteit Persoonsgegevens is opgesteld. In het nieuwe protocol is vastgelegd dat 

registratie start nadat door de rechter een ontruimingsvonnis wegens 

betalingsachterstand, overlast of wanprestatie aan een huurder is afgegeven. Ook is het 

mogelijk om voor wanprestatie, zoals een wietplantage of verdwijnen met de noorderzon, 

op basis van een objectieve vaststelling te registreren. In het geval van overlast of 

huurschuld is een allerlaatste mogelijkheid in het Regionaal Vangnet opgenomen voor 

huishoudens die met de ontruiming in de problemen komen. Wanneer dit ook misgaat, of 

bij wanprestatie, kan uitsluiting van de toewijzing van een sociale huurwoning voor de 

periode van 5 jaar worden vastgelegd. De woningzoekende kan niet op woningen 

reageren. Wanneer de woningzoekende tussentijds kan aantonen dat zijn situatie 

daadwerkelijk is verbeterd (objectief vast te stellen) en dit aannemelijk maakt bij  een 

corporatie, dan kan die corporatie bereid zijn een woning (mogelijk onder bijzondere 

voorwaarden) aan te bieden. Na 5 jaar vervalt automatisch de uitsluiting. 

 

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS BIJ DATA UITWISSELING 

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangepast en 

kunnen organisaties, waarbij door lekken van data, persoonsgegevens uitlekken, door de 

Autoriteit Persoonsgegevens worden aangesproken en zo nodig een (forse) boete worden 

opgelegd. 

 

In het voorjaar van 2017 voert Maaskoepel een Privacy Impact Assessment (PIA) uit. 

Deze PIA wordt samen met SVH (Sociale Verhuurders Haaglanden) uitgevoerd en levert 

een overzicht op van de wijze waarop binnen Maaskoepel de beveiliging van 

persoonsgegevens is geregeld. Maaskoepel wil langs deze weg een duidelijk zicht krijgen 

op alle bestanden waar persoonsgegevens zijn geregistreerd en de risico’s voor 

datalekken. De oplevering van dit onderzoek is in het voorjaar van 2017. Hierop 

aansluitend worden vervolgens de noodzakelijke bewerkersovereenkomsten e.d. 

afgestemd.  

 

 

Dienstverlening in opdracht van externe partijen 
 

URGENTIEVERLENING 

De afdeling Urgentieverlening van Maaskoepel richt zich in het bijzonder op al die 

woningzoekenden die via een andere route dan via WoonnetRijnmond op de woningmarkt 

komen. Voor ‘bijzondere huisvesting’ wordt jaarlijks 25 tot 30 procent van de 

vrijkomende woningen in de regio ingezet, een indicatie van het belang van deze vorm 

van huisvesting.  
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STICHTING URGENTIEBEPALING WONINGZOEKENDEN RIJNMOND (SUWR) 

Maaskoepel verzorgt in opdracht van SUWR de urgentieverlening en alle overige daarmee 

samenhangende werkzaamheden. SUWR heeft hiervoor met de gemeente Rotterdam en 

de woningcorporaties Woonplus is Schiedam, Waterweg Wonen en Samenwerking in 

Vlaardingen en Maasdelta in Maassluis dienstverleningsovereenkomsten afgesloten. 

Maaskoepel heeft een dienstverleningsovereenkomst met SUWR.  

De afdeling Urgentieverlening van Maaskoepel verzorgt uit naam en in opdracht van 

SUWR circa 80 procent van alle urgentieaanvragen in de Regio.  

Zij doet dit in intensieve samenwerking met de corporaties. De corporaties verzorgen de 

intake, SUWR verzorgt de volledige afhandeling en beoordeling van de aanvragen.  

De oplossing van het probleem van urgent woningzoekenden moet worden gevonden in 

het woningaanbod van de corporaties. Urgent woningzoekenden reageren met voorrang 

op woningen die worden geadverteerd op WoonnetRijnmond, op basis van een 

zoekprofiel dat bij de urgentietoekenning is vastgelegd. Wanneer een urgent 

woningzoekende na 3 maanden zelf zoeken niet kan slagen, werken de afdeling urgentie 

en de corporaties samen om een directe bemiddeling tot stand te brengen. 

 

In opdracht van de stichting verzorgt Maaskoepel ook het opstellen van verweerschriften 

bij geschillen of bezwaren. 

 

In 2016 verwerken de medewerkers 2.077 besluiten genomen op aanvragen vanuit de 

gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. In 2015 waren dat er 2.160 

(een record).  

 

Per gemeente zijn de cijfers als volgt: 

 

Gemeente Aantal 

besluiten 

Rotterdam 1.554 

Schiedam 155 

Vlaardingen 129 

Maassluis 46 

Overige gemeenten 193 

Totaal 2.077 

 

De aantallen aanvragen blijven in 2016 hoog. In totaal zijn er gemiddeld 173 aanvragen 

per maand door het urgentieteam behandeld.  

 

Aantal genomen besluiten 2012-2016 

 

Jaar Aantal 

genomen 

besluiten 

2012 1754 

2013 1671 

2014 1831 

2015 2133 

2016 2077 
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De verdeling van de besluiten over de verschillende urgentiegronden is als volgt:  

 

 

In 2016 zijn 78% positieve besluiten afgegeven, bij 22% is een negatief besluit genomen 

aangezien deze mensen niet voldeden aan de gestelde vereisten voor urgentie zoals 

afgesproken in de verordening. Daarmee wordt aan de gestelde eis in de overeenkomst 

met de deelnemers (meer dan 70%) voldaan. Dit is een signaal dat de intake op een 

goede wijze plaatsvindt.  

 

DOORSTROOM OPVANGINSTELLINGEN (INCL. DE ‘KORTE ROUTE’) 

In het aantal behandelde aanvragen zijn de aanvragen via de ‘korte route’ meegenomen. 

Dat betreft aanvragen die door opvanginstellingen zijn aangevraagd voor cliënten die toe 

zijn aan wonen onder begeleiding in een normale woning, of die kunnen uitstromen naar 

een eigen zelfstandige woning. De aanvragen met begeleiding vinden plaats door 

opvanginstellingen die een samenwerkingsovereenkomst hebben met een corporatie. Op 

basis van deze samenwerking kan bij de urgentiebepaling wordt via directe bemiddeling 

een woning door een corporatie aangeboden. 

De kandidaten die uitstromen naar zelfstandig wonen, krijgen een normale urgentie (dus 

voorrang bij een passende woning) en moeten drie maanden zelf zoeken. In de praktijk 

blijkt dat de uitstroom nog niet loopt zoals het was bedoeld, waardoor de korte route 

veel meer werk met zich meebrengt dan was voorzien. 

 

BIJZONDERE VOORRANGSREGELING 

Op verzoek van de gemeente Rotterdam is in november 2016 een bijzondere regeling 

voor uitstroom uit nachtopvang en buitenslapers  gestart. Het betreft hier huishoudens 

die tijdelijk gehuisvest zijn in pensions of kortdurende opvangvoorzieningen. De nood 

opvangplekken blijven te lang bezet door huishoudens die kunnen/moeten uitstromen, 

waardoor de noodopvang verstopt raakt. De gemeenteraad heeft besloten een extra 

inspanning te doen om deze locaties weer beschikbaar voor de noodopvang te krijgen. 

De corporaties ondersteunen dit proces. In december zijn de eerste huishoudens 

Besluiten Rotterdam, Schiedam, 

Vlaardingen en Maassluis 

2012 2013 2014 2015 

 

 

 

2016 

Medisch  626 561 566 334  

Medische Noodzaak (HVV 2015)  

  

 301  

Totaal Medisch 626 561 566 635 603 

Onbewoonbaarheid 4 0 6 6 13 

Calamiteit 3 3 7 2  

Woonlasten 323 341 345 336 300 

Geweld en bedreiging 242 141 183 192 187 

Mantelzorg (HVV 2015) 

  

 6 25 

Afhankelijkheid   21 26 10 6  

Doorstroming 291 296 374 655 728 

Uitstroom vanuit een tijdelijke 

voorziening vanwege geweld of 

relationele aard (HVV 2015) 

  

 60 124 

Resocialisatie 145 156 195 125  

Algemene voorwaarden (HVV oud) 79 68 72 87 11 

Weigeringsgronden (HVV 2015) 

  

 27 72 

Algemene wet bestuursrecht (HVV 

2015) 

  

 17 13 

Hardheid 3 4 1 6 1 

Totaal 1.737 1.622 
 

1.759 
 

2.160 

 

2.077 
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uitgestroomd en gehuisvest, het waren er 13. Hiervan waren al enkele huishoudens bij 

het urgentieteam bekend. 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het jaarverslag van SUWR. 

 

BEZWARENCOMMISSIE HUISVESTING REGIO ROTTERDAM (BHR) 

Sinds 2012 is de Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam (BHR) actief. 

Maaskoepel levert, op basis van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst tussen de 

deelnemende gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, en 

Maaskoepel, de ondersteuning aan deze commissie met een ambtelijk secretariaat. 

Maaskoepel zet zich in voor één loket waar de woningzoekende terecht kan met 

bezwaren en geschillen.  

Sinds juli 2015 komen er als gevolg van de start van het nieuwe WoonnetRijnmond meer 

klachten bij de bezwarencommissie binnen. Het grootste aantal klachten betreft de 

overstap naar een jaarlijkse inschrijving die actief dient te worden verlengd. Daarnaast 

zijn er veel klachten van woningzoekenden die al langer dan drie jaar geen gegevens 

hebben opgeschoond, dat zij, conform de regels, automatisch zijn uitgeschreven. In de 

begroting is rekening gehouden met 15 te behandelen geschillen, echter in 2016 zijn 98 

woonruimtegeschillen behandeld door de BHR. Hiervan waren 62 klachten gericht op 

zaken als inschrijfduur, betalingen en uitschrijvingen op een totaal van 114.000 mutaties 

in ingeschrevenen. 

Twee uitspraken hebben geleid tot aanpassingen in de Spelregels.  

Eind oktober 2016 zijn alle 211.000 op 1 juli 2015 ingeschreven woningzoekenden aan 

de beurt geweest voor de verlenging van hun inschrijving en hebben zij daarmee voor 

het eerst moeten betalen. Dat leverde in 2016 de meeste bezwaren op. In schrijnende 

gevallen wordt coulant met de woningzoekenden omgegaan en wordt hun inschrijving, na 

betaling, hersteld. 

De verwachting is dat het aantal bezwaren voor huisvesting daarmee zal dalen. De BHR 

behandelde in 2016 22 bezwaren over urgentieverlening. Voor meer informatie verwijzen 

wij naar het jaarverslag van de BHR. 
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kennisdelen en ontmoeten 
 

Interne samenwerkingsverbanden 
 

De belangrijkste belanghouders van Maaskoepel zijn de bij Maaskoepel aangesloten 

woningcorporaties. Maaskoepel richt zich op het versterken van samenwerking tussen de 

corporaties. Maaskoepel bevordert kennisdelen door thematische bijeenkomsten te 

organiseren met medewerkers en bestuurders van corporaties. Door de focus op de 

basisprocessen van Maaskoepel en de omvangrijke ICT ontwikkelingen is het aantal 

bijeenkomsten in 2016 beperkt gebleven.  

 

BESTUURDERSBIJEENKOMST “WINNAARS EN VERLIEZERS VAN HET BLOK-BELEID” 

Na de federatieraad vergadering van 27 september heeft een bijeenkomst met de 

bestuurders plaatsgevonden gericht op de effecten van passend toewijzen. 

Dit mede in het licht van een reeks van aanpassingen die de corporaties hebben 

doorgevoerd in hun huurbeleid, inspelend op het passend toewijzen en voorsorteren op 

de splitsing DAEB / niet-DAEB. 

De geanimeerde discussie werd gevoerd op basis van korte presentaties door de heer 

Bartelse van de veranderingen uit de data van WoonnetRijnmond en de woningvoorraad 

zichtbaar zijn. De presentatie werd gevolgd door stellingen die de heer Van den Broeke 

en de heer Van Lieshout aan de bestuurders voorlegden.  

Enkele uitspraken die in reactie op de stellingen kwamen: 

1. Over het prijssegment tussen aftopping en liberalisering: “Binnen de beperkingen 

van huidige wet- en regelgeving zou meer ruimte gezocht moeten worden in de 

inkomensgrenzen; onderzoek toont overtuigend aan dat de doelgroep die 

beleidsmatig geacht wordt boven aftoppingsgrens respectievelijk geliberaliseerd te 

huren, niet in staat is om de huurprijs te betalen. De huurprijsgrenzen liggen op 

een te hoog niveau / de inkomensgrenzen te laag.” 

2. Over het bevorderen van doorstroming: “Doorstroming en bestrijding van 

scheefheid zijn geen doel op zich. De overheid zou zich vooral druk moeten 

maken over / faciliterend bezig zijn rondom ‘beschikbaarheid’. Het beleid zou juist 

prikkels moeten bevatten om de beschikbaarheid te vergroten. Dit vergt: 

regelruimte, regionalisering van het vraagstuk.” 

De bijeenkomst werd bijgewoond door de heer drs. E.J. van Kempen, directeur 

Woningmarkt bij het ministerie van BZK, die aan het slot van de bijeenkomst reageerde 

op de bevindingen van de bestuurders. 

 

DE VRAGENGENERATOR 

Op de bijeenkomst over De Vragengenerator in een zaal in de Arminiuskerk kwamen ca. 

25 deelnemers vanuit de corporaties bijeen die actief bezig zijn of betrokken zijn bij 

strategie, informatisering en data. Waarom deze bijeenkomst? Maaskoepel beschikt over 

verschillende databronnen. In 2016 is door de heer Bartelse met ondersteuning van de 

heer Van Hoorn (Questan) gewerkt aan een demo van de mogelijkheden die ontstaan als 

de verschillende databronnen waar Maaskoepel over beschikt met elkaar worden 

verbonden. De demo is vooral bedoeld als kennismaking met de mogelijkheden die door 

de combinatie van bronnen mogelijk is. Deze bestaat uit een digitale kaart waarop alle 

woningen van de corporaties staan aangegeven en waar verschillende data mee 

verbonden zijn. Door het aangeven van enkele criteria wordt zichtbaar waar in de 

voorraad effecten door gedrag van woningzoekenden optreden. Zaken als: “Waar is de 

verhuisgeneigdheid in het bezit hoog?” of “Welke delen van het woningbezit hebben een 

zwakke, of sterke positie op de markt” zijn in het model eenvoudig zichtbaar te maken. 

De ervaring leert dat elke selectie die je maakt, nieuwe vragen oproept naar nieuwe 

selecties, dieper inzoomen, in een breder perspectief zetten, detailanalyses maken 

enzovoort. Vandaar: ‘De Vragengenerator’. 

De bijeenkomst is door de deelnemers enthousiast ontvangen. 
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Vanuit de aanwezigen hebben zich enkele medewerkers aangemeld om in een werkgroep 

deel te nemen om het instrument tot werkelijkheid te brengen en verder te ontwikkelen. 

Het wordt vervolgd in het voorjaar van 2017! 

 

AFSCHEID VAN L.W. BARTELSE ALS DIRECTEUR-BESTUURDER 

Op 27 september vond in De Unie een bijzondere bijeenkomst plaats. In de door de 

collega’s aangeklede zaal werd een Parade, een showprogramma, gepresenteerd waarin 

de bijdrage van de heer Bartelse in de bijna acht jaar als directeur-bestuurder van 

Maaskoepel werd gememoreerd. Het werd een mooi afscheidsfeest, dat door de 

medewerkers prachtig vorm is gegeven. Bijna 80 aanwezigen hebben in deze 

bijeenkomst afscheid kunnen nemen van de heer Bartelse vanuit het uitgebreide netwerk 

van Maaskoepel. 

 

 

Externe samenwerkingsverbanden 
 

Maaskoepel kent meerdere belanghouders. Naast de leden onderhoudt Maaskoepel in 

2016 contact met onder andere organisaties van de overheid, Aedes en andere 

samenwerkingsverbanden van corporaties in Nederland. 

 

14 SAMENWERKENDE GEMEENTEN IN DE ROTTERDAMSE REGIO 

Na het wegvallen van de stadregio Rotterdam, als gevolg van de inwerkingtreding van de 

herziene Woningwet, hebben de 14 gemeenten in deze regio besloten tot een 

bestuurlijke samenwerking. De samenwerking is gericht op hun gezamenlijke belang in 

de ontwikkeling van de sociale woningbouw, in termen van de ontwikkeling van de 

voorraad versus de ontwikkeling van de daarop aangewezen doelgroepen, de regionale 

productie van sociale woningen en de woonruimtebemiddeling. 

Een direct resultaat van de samenwerking is de gezamenlijke Verordening 

woonruimtebemiddeling Regio Rotterdam 2015, waarmee de regelgeving op dit terrein 

voor alle 14 gemeenten gelijk is. 

 

Maaskoepel heeft op 18 november 2015 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met 

de 14 samenwerkende gemeenten die vooral gericht is op ondersteuning van de 

samenwerking met de corporaties. Onderdeel van de samenwerking is de Monitor van de 

woonruimtebemiddeling, de rapportages over de wijze waarop de 

woonruimtebemiddeling verloopt die in opdracht van beide partijen wordt gemaakt door 

de dienst OBI van de gemeente Rotterdam. 

 

Mede op basis van de gemeentelijke prestatieafspraken wordt door de samenwerkende 

gemeenten in 2017 gewerkt aan een actualisatie van de regionale woonafspraken, waar 

door de aantrekkende woningmarkt ook de productie weer hoog op de agenda zal staan. 

 

GEMEENTEN  

Met ingang van 1 juli 2015 is de herziene Woningwet in werking getreden, waarmee de 

gemeenten meer invloed hebben gekregen op het werk van de lokale corporaties door 

middel van het maken van prestatieafspraken, op basis van een door de gemeente 

opgestelde Woonvisie. Met het uitbrengen van een bod op de voorgestelde activiteiten in 

de Woonvisie leggen de corporaties de basis voor die prestatieafspraken. Met het oog op 

de opheffing van de Stadsregio zijn, mede op aandringen van Maaskoepel, al in 2013 

gesprekken met de gemeenten en de corporaties gestart op subregionaal niveau. De 

structuur van deze bestuurlijke tafels is in de samenwerkingsovereenkomst van de 14 

gemeenten voortgezet. De eerste prestatieafspraken nieuwe stijl zijn in 2016 gemaakt. 

Nieuw is dat ook de huurdersorganisaties nu als derde partij in het overleg over de 

prestatieafspraken zijn betrokken.  
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WERKGEBIEDEN VAN DE CORPORATIES 

In 2016 hebben de gemeenten, in het kader van de herziene Woningwet, aan de minister 

hun zienswijze moeten indienen over het werkgebied van de corporaties. De 

achterliggende gedachte is dat de schaal van een woningcorporatie in overeenstemming 

moet zijn met de schaal van de regionale woningmarkt. Beperking tot een regionale 

schaal versterkt de lokale (regionale) binding van de woningcorporatie en bevordert het 

overleg met de gemeenten en de huurders in dat gebied. De bepaling van het 

werkgebied is voor de gemeenten en de corporaties van groot belang voor de voor 

corporaties toegestane activiteiten. Als een corporatie buiten het vast te stellen 

werkgebied woningbezit heeft, mag zij in principe slechts beheeractiviteiten uitvoeren en 

is vernieuwing in principe beperkt tot het eigen woningbezit. Voor corporaties als Vestia, 

Woonbron en QuaWonen, die door hun huidige werkgebieden ook buiten de Rotterdamse 

regio liggen, is dat van groot belang.  

De gemeenten in de Regio Rotterdam hebben er uiteindelijk voor gekozen de grenzen 

van het werkgebied ruim te kiezen. De minister heeft in het najaar besloten in te 

stemmen met de opvattingen van de meeste gemeenten en heeft de gebieden 

Haaglanden, Regio Rijnmond en Midden-Holland tot één werkgebied samengevoegd.  

 

PROVINCIE 

De provincie Zuid-Holland stuurt op de inrichting en de kwaliteit van de ruimte in Zuid-

Holland en heeft op enkele terreinen een toezichthoudende rol. In dit kader is voor 2017 

de ontwikkeling van een regionale woonvisie aan de orde waarin door corporaties en 

gemeenten wordt samengewerkt. Maaskoepel ondersteunt het proces door de levering 

van data over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de afgelopen jaren.  

Maaskoepel schuift, op uitnodiging, aan bij bijeenkomsten van de provincie gericht op 

woonbeleid, vooral vanwege haar zicht op de brede ontwikkeling van de voorraad in de 

regio. 

 

F4 

Al jaren bestaat een regulier overleg van de vier federaties van woningcorporaties in de 

Randstad (de F4). Regelmatig komen deze federaties uit de regio’s Rotterdam, Den 

Haag, Amsterdam en Utrecht samen en wisselen lokale en regionale ervaringen uit. 

 

AEDES 

Maaskoepel heeft goede contacten met Aedes, de landelijke federatie van 

woningcorporaties. De samenwerking van de vier Randstedelijke federaties hebben hun 

afspraken daarover met Aedes in een overeenkomst vastgelegd. De contacten met de 

landelijke brancheorganisatie blijven nauw. Contactpersonen van Aedes wonen 

bestuursvergaderingen van Maaskoepel bij en worden genodigd voor diverse 

ledenbijeenkomsten. Ook worden onderling onderzoeksgegevens uitgewisseld.  

 

 

Beleidsontwikkeling 
 

SPELREGELS WOONRUIMTEBEMIDDELING 

De gemeenten hebben in nauwe samenwerking met de corporaties en Maaskoepel een 

verordening gemaakt die vooral de rol van de overheid bij de woonruimtebemiddeling 

regelt. In artikel 2 van de wet staat deze rol beschreven als: “De gemeenteraad maakt 

van zijn bevoegdheden op grond van deze wet slechts gebruik indien dat noodzakelijk en 

geschikt is voor het bestrijden van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van 

schaarste aan goedkope woonruimte”. 

Omdat voor een groot deel van de woonruimtebemiddeling geen sprake is van 

onevenwichtige en onredelijke effecten van schaarste aan goedkope woningen is besloten 

dit aan de gezamenlijke corporaties over te laten. In de verordening is vastgelegd dat 

alle corporaties gebruik moeten maken van hetzelfde systeem. 
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Binnen het woonruimtebemiddelingssysteem ‘WoonnetRijnmond’ werken de (inmiddels) 

26 corporaties in de regio samen. Om voor de woningzoekenden te waarborgen dat de 

gezamenlijke corporaties eenduidige en transparante afspraken maken, leggen zij de 

gemaakte afspraken (Spelregels) in een openbaar document vast. Maaskoepel is de 

beheerder van deze Spelregels, de federatieraad van Maaskoepel stelt deze Spelregels, 

waaraan alle leden gebonden zijn, vast. De Spelregels beschrijven de manier waarop de 

corporaties omgaan met de bemiddeling van hun sociale huurwoningen, met 

woningzoekenden, met elkaar en met gemeenten. Daar waar nodig zijn de Spelregels 

afgestemd op de regionale huisvestingsverordening. In de loop van 2016 zijn de 

Spelregels aangepast aan de ontwikkelingen die zich voordoen in de regelgeving en aan 

de ontwikkeling van het systeem en de website van WoonnetRijnmond. Voorbeelden 

hiervan zijn het in de Spelregels opnemen van de regel dat een woningzoekende slechts 

één aanbieding tegelijk voor een woning kan krijgen. Maaskoepel beheert de Spelregels 

door middel van een overleg van gemandateerde vertegenwoordigers van alle 

corporaties. In dit overleg worden alle wijzigingen besproken en uitgewerkt, waarna zij 

aan bestuur en federatieraad ter vaststelling worden voorgelegd. 

 

Ook wordt input voor de Spelregels geleverd door opmerkingen vanuit de 

Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam naar aanleiding van zittingen, een 

belangrijke toets vanuit de praktijk. 

 

VERORDENING EN MONITOR 

Met de besluitvorming rond de samenwerkingsovereenkomst van de 14 gemeenten en de 

daarin opgenomen gezamenlijke Verordening Woonruimtebemiddeling Regio Rotterdam 

2015 is deze verordening per 1 juli 2015 in werking getreden. Voor deze verordening 

bestaat breed draagvlak. Met de 14 gemeenten is in de samenwerkingsovereenkomst 

vastgelegd dat er jaarlijks een monitor van de woonruimtebemiddeling wordt gemaakt in 

gezamenlijke opdracht van de 14 gemeenten en Maaskoepel. De kosten daarvan worden 

gedeeld. De uitvoering van deze Monitor is opgedragen aan de dienst OBI van de 

gemeente Rotterdam. De Monitor wordt ieder half jaar gemaakt, is gericht op de 

verordening en wordt uitgesplitst naar gemeenten. 

De Monitor 2016 bestaat eigenlijk uit twee afzonderlijke delen. Tot 30 juni is gewerkt 

met het oude systeem, vanaf 1 juli 2015 is het nieuwe WoonnetRijnmond actief, waarin 

onder andere meerdere aanbiedingsmodellen beschikbaar zijn en een nieuwe vormgeving 

is geïntroduceerd. Daarmee is de data van de twee systemen verschillend. Dat betekende 

dat de Monitor twee niet geheel vergelijkbare delen kent. Een extra hindernis daarbij is 

dat bij de dienst OBI van de gemeente Rotterdam, die de Monitor samenstelt, de met dit 

werk bekende medewerkers niet meer werkzaam zijn. De ontwikkeling van de Monitor 

heeft door deze factoren vertraging opgelopen. Om de nieuwe mensen te ondersteunen 

heeft Maaskoepel het maken van de Monitor ondersteund door een groot aantal uren  

van de beleidsmedewerker beschikbaar te stellen In oktober 2016 is de Monitor 2015 

opgeleverd. Daarmee is de structuur voor de Monitor duidelijk. In januari 2017 is de 

Monitor over het eerste half jaar van 2016 al opgeleverd, de jaarmonitor zal in het 

voorjaar van 2017 verschijnen. 

 

URGENTIEREGELING 

In de Huisvestingswet 2014, die aan de verordening voorafging, is in artikel 12 e.v. een 

aantal urgentiegronden gewijzigd dat voor de nieuwe verordening consequenties heeft. 

Alle veranderingen in de regelgeving en de informatie aan woningzoekenden is op de 

website aangepast.  

 

DE ‘KORTE ROUTE’ 

De inzet van de gemeente Rotterdam en de Rotterdamse corporaties voor een betere 

regulering van de uitstroom vanuit opvanginstellingen (de ‘korte route’) is in januari 

2015 van start gegaan. In dat jaar bleek dat de veranderde procedure, samen met de 

veranderde regelgeving tot een veel grotere stroom urgentieaanvragen leidde dan onder 

het oude regime. Dit beeld heeft zich in 2016 voortgezet. 

http://www.woonnetrijnmond.nl/
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In het hoofdstuk over de dienstverlening wordt bij de resultaten van de urgentieverlening 

voor 2016 stil gestaan. 

 

 

Werkgroepen 
 

Maaskoepel wordt bijgestaan door medewerkers van de leden die in verschillende 

werkgroepen bijdragen leveren aan de ontwikkeling van tal van zaken binnen 

Maaskoepel. De volgende werkgroepen zijn actief. 

 

WERKGROEP REGELGEVING WOONNET/VERORDENING 

Onder leiding van de beleidsmedewerker van Maaskoepel heeft een werkgroep van 

medewerkers vanuit de corporaties gewerkt aan de aanpassingen van de Spelregels voor 

WoonnetRijnmond. De aanpassingen komen voort uit ervaringen bij het werken met 

WoonnetRijnmond, aanpassing van regelgeving en eventuele opmerkingen vanuit de 

bezwarenbehandeling. De werkgroep komt op afroep bijeen en rapporteert aan het 

Gemandateerde Projectleiders Overleg (GPO). 

 

GEMANDATEERDE PROJECTLEIDERS OVERLEG (GPO) 

Bij de bouw van het nieuwe WoonnetRijnmond is aan de corporaties verzocht een 

gemandateerde medewerker te laten plaatsnemen in het GPO. In dit overleg worden de 

besluiten genomen, die nodig zijn voor de dagelijkse praktijk van WoonnetRijnmond. 

Verdergaande besluiten over WoonnetRijnmond, bijvoorbeeld de keuze voor 

ontwikkelingen en uitwerking van nieuwe elementen worden door een werkgroepje uit 

het GPO uitgewerkt en ter besluitvorming aan het GPO voorgelegd. Het GPO adviseert 

vervolgens de directie, of indien nodig via de directie het bestuur. De directie besluit over 

de lopende zaken, belangrijke nieuwe ontwikkelingen of wijzigingen hebben de 

goedkeuring nodig van het bestuur of de federatieraad. Het GPO komt iedere maand 

bijeen. 

 

ONTWIKKELING MANAGEMENTINFORMATIE 

In opdracht van Maaskoepel wordt in samenwerking met CNS in het DatawareHouse de 

nieuwe managementinformatie vorm gegeven. Zo is vormgegeven aan de rapporten die 

passen bij het vernieuwde Woonnet. De beleidsmedewerker van Maaskoepel produceert 

in toenemende mate ook zelf rapportages, evenals enige medewerkers van corporaties. 

In 2017 wordt het datawarehouse ook ingericht op het opnemen van de database van de 

woningvoorraad van de corporaties waarover Maaskoepel beschikt. 

Daarmee kunnen de beide bronnen van data vanuit het datawarehouse worden 

gekoppeld. Op 13 december heeft de bijeenkomst De Vragengenerator plaatsgevonden 

die een beeld heeft gegeven van informatie die door de combinatie van bronnen kan 

worden gemaakt. In 2017 wordt de verdere ontwikkeling opgepakt. 

 

COMMUNICATIE 

Voorafgaand aan de bouw van onderdelen van WoonnetRijnmond wordt met 

communicatieadviseurs van de corporaties overlegd door de communicatiemedewerkers 

van Maaskoepel. Het advies vanuit dit overleg wordt ter vaststelling aan het GPO 

voorgelegd. Voor de momenten waarop naar de corporaties en / of de woningzoekenden 

moet worden gecommuniceerd wordt dit met de corporaties afgestemd. Tussen de 

corporaties en Maaskoepel wordt voortdurend afgesteld op basis van de signalen die via 

de verschillende media (waaronder social media) worden opgevangen. Waar nodig wordt 

hierop ook actie ondernomen. 
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Rapportage en informatievoorziening 
 

Maaskoepel stelt verschillende rapporten beschikbaar aan de aangesloten corporaties, 

met sturings- en verantwoordingsinformatie vanuit Woonnet Rijnmond. Daarnaast 

kunnen corporatiemedewerkers bij Maaskoepel terecht voor vragen of hulp bij de 

ontwikkeling van hun eigen rapporten.  

 

DATAWAREHOUSE 

Het datawarehouse heeft in 2016 een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Maaskoepel 

beschikt voor de leden over een omvangrijke set van standaardrapportages. Na de start 

in 2016 met de eerste monitors wordt in 2017 voortaan elk kwartaal de Monitor 

WoonnetRijnmond gemaakt over de ontwikkelingen in de woonruimtebemiddeling, 

gericht op de corporaties. In januari 2016 is de eerste Monitor WoonnetRijnmond over 

het eerste halfjaar van het nieuwe WoonnetRijnmond gereed. Daarbij blijken de 

gewenste effecten van sneller verhuren en meer inspelen op de noodzaak van het zoeken 

door de woningzoekende in de nieuwe site ook op te treden. De woningen hoeven minder 

vaak worden aangeboden en de inschrijfduur, zeker voor de nieuwe modellen Loting en 

DirectKans, liggen aanzienlijk lager. Ook wordt daar duidelijk dat de doelstellingen van 

passend toewijzen worden gehaald. Het datawarehouse is voor de leden toegankelijk. 

Alle corporaties hebben daarvoor van Maaskoepel één viewerlicentie ontvangen. Een 

aantal corporaties heeft ook een designlicentie aangeschaft en kan daarmee eigen 

rapportages maken. 

 

 

Informatievoorziening 
 

ONLINE HELPDESK VOOR WONINGZOEKENDEN 

Woningzoekenden kunnen vanaf begin juni 2015 vanuit de website van 

WoonnetRijnmond, via een ingebouwd contactformulier, contact opnemen met de online-

helpdesk met vragen over het systeem van en de inschrijving bij WoonnetRijnmond. 

Hiermee ondersteunt de afdeling woonruimtebemiddeling de woningzoekenden en 

verlicht de druk op de corporaties. Alle vragen over het aanbod en de woningen worden 

door de corporaties beantwoord, Maaskoepel helpt de woningzoekenden met systeem 

gerelateerde vragen en vragen over de inschrijving, zoals vragen over inloggen, betalen 

voor inschrijven en verlengen, vastlopen in het systeem e.d. Een groot voordeel van het 

hebben van deze nieuwe dienstverlening is dat informatie over actuele problemen bij 

WoonnetRijnmond veel sneller intern bekend is en daarmee sneller kan worden 

ingegrepen. 

Het eerste, voorzichtige, gebruik van social media heeft datzelfde effect. Het zijn 

middelen die ook bij de verdere ontwikkeling van WoonnetRijnmond belangrijk zijn. Inzet 

van communicatie op basis van de gestelde vragen heeft geleid tot een behoorlijke daling 

van het aantal vragen. In 2016 zijn gemiddeld per week ca 400 vragen beantwoord, voor 

het gehele jaar waren dat ruim 20.000 vragen. In 2015 zijn ca 16.000 vragen in het 

eerste half jaar verwerkt.  

 

HELPDESK VOOR DE CORPORATIEMEDEWERKERS 

Zoals al jaren het geval is, verzorgt Maaskoepel de backoffice voor WoonnetRijnmond. 

Corporatiemedewerkers kunnen met hun vragen terecht bij de helpdesk van Maaskoepel. 

Daarnaast worden de gebruikers van EasyMatch ondersteund door uitgebreide 

handleidingen die door medewerkers van de afdeling woonruimtebemiddeling zijn 

gemaakt en die voor alle gebruikers toegankelijk zijn op MijnMaaskoepel. Daarnaast 

verzorgen de medewerkers trainingen voor nieuwe gebruikers van het systeem. Dat kan 

bij Maaskoepel, maar gebeurt ook op locatie. 
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MIJNMAASKOEPEL 

MijnMaaskoepel, het voor alle medewerkers van onze leden toegankelijke digitale 

platform, ontsluit al het door corporaties beschikbaar gestelde en door Maaskoepel 

ontwikkelde materiaal en biedt tevens de medewerkers van de corporaties via actieve 

uitwisseling de kans inspiratie en ideeën te kunnen brengen en halen. Onder andere treft 

men informatie aan over Kleurrijk Wonen (over Leefstijlen en woonmilieus) en 

Woningmarktinformatie. MijnMaaskoepel wordt vooral gebruikt voor het delen van 

overlegstukken (agenda's/notulen), publicaties en nieuws. 

Ook speelt het een belangrijke rol in de communicatie rond de ontwikkeling van 

WoonnetRijnmond. Zo staan alle handleidingen voor EasyMatch op MijnMaaskoepel. 

In 2016 trekt MijnMaaskoepel 863 unieke gebruikers die samen bijna 3.300 keer de site 

bezoeken. In verband met de grote hoeveelheid activiteiten in 2016 is besloten om het 

plan voor het door ontwikkelen van MijnMaaskoepel door te schuiven naar 2017.  
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De organisatie Maaskoepel 
 

Maaskoepel is een federatie (vereniging) en heeft als hoogste besluitvormend orgaan de 

federatieraad. Elke corporatie heeft in de federatieraad één vertegenwoordiger. Het 

stemrecht in de federatie is afhankelijk van het aantal verhuureenheden binnen de regio. 

 

BESLUITEN DOOR DE FEDERATIERAAD 

De federatieraad komt in 2016 drie maal bijeen en stelt onder andere de begroting, het 

jaarplan en het jaarverslag vast 

 

Datum  Besluit 

13-06-

2016 

De federatieraad stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast. 

  

13-06-

2016 

De federatieraad besluit het exploitatieresultaat 2014 toe te voegen aan de 

reserve. 

13-06-

2016 

De federatieraad verleent het bestuur decharge. 

13-06-

2016 

De federatieraad geeft het bestuur mandaat tot het aanstellen van een nieuwe 

(uitvoerend) directeur.  

10-01-

2017 

De federatieraad geeft goedkeuring aan het besluit van het bestuur om het 

jaarplan vast te stellen 

10-01-

2017 

De federatieraad geeft goedkeuring aan het besluit van het bestuur om de 

begroting 2017 en meerjarenbegroting vast te stellen 

 

Bij het vaststellen van de toekomstrichting voor Maaskoepel eind 2015 is besloten de 

bestuurlijke constellatie te veranderen. Op 30 september 2016 is de directeur-

bestuurder, de heer L.W. Bartelse teruggetreden om plaats te maken voor de invulling 

van de nieuwe structuur. De heer R. van den Broeke is benoemd tot voorzitter, het 

bestuur bestaat voortaan uitsluitend uit bestuurders of directieleden van de corporaties. 

Op 1 oktober 2016 is mevrouw drs. A.M.C. van Ettinger-van Herk benoemd als directeur. 

De heer Bartelse blijft tot 30 juni werkzaam als adviseur voor Maaskoepel en haar leden. 

In 2017 zullen de wijzigingen in de governance structuur doorgevoerd worden in statuten 

en reglementen. 

De organisatie van Maaskoepel kent in 2016 naast de directeur-bestuurder een interim 

manager, die is ingezet op de besturing van de dagelijkse operatie. De directeur-

bestuurder kreeg daarmee ruimte voor de bestuurlijke en inhoudelijke onderwerpen.  

De directeur-bestuurder, de interim manager en de manager eerste lijn en 

urgentieverlening vormen in 2016 tezamen het managementteam.  
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Organigram 2016 

 
 

 

Governance en risicomanagement 
 

Maaskoepel kent een governance structuur gebaseerd op de governance code voor 

woningcorporaties, maar aangepast op de situatie van Maaskoepel.  

Zoals vereist in de code heeft Maaskoepel een integriteitscode inclusief 

klokkenluidersregeling en een specifiek op Maaskoepel toegepast 

risicobeheersinginstrument. 

 

Het beheersingssysteem met bijbehorende instrumenten biedt voldoende mogelijkheden 

voor goed toezicht op de kwaliteit van het bestuur en organisatie. Via het 

ondernemingsplan, de daarop geënte jaarplannen en de kwartaalrapportages zijn het 

beleid, de strategie en de realisatie van doelstellingen met vaste regelmaat aan de orde. 

De portefeuillehouders Werkorganisatie binnen het bestuur zijn verantwoordelijk voor de 

remuneratie. Zij voeren jaarlijkse evaluatie-/functioneringsgesprekken met de directeur-

bestuurder (en vanaf 2017 met de directeur), waarmee prestatieafspraken worden 

gemaakt. Maaskoepel kent geen OR, de directeur heeft enkele malen per jaar overleg 

met het personeel tijdens een gezamenlijke lunch. Ook is er tweemaal per jaar een 

besloten overleg tussen een delegatie van het bestuur en een delegatie van het 

personeel, waarin het reilen en zeilen bij de werkorganisatie van Maaskoepel wordt 

besproken. 

 

RISICOMANAGEMENT 

Als instrumenten van het interne risicobeheersing- en controlesysteem hanteert 

Maaskoepel: 

 risicoanalyses van zowel strategische, tactische, als operationele en financiële 

doelstellingen van Maaskoepel; 

 de procuratieregeling; 

 jaarlijkse risicoanalyse voor de vaststelling van het benodigde weerstandsvermogen, 

de zogenaamde continuïteitsreserve; 

 een integriteitscode die op de website van Maaskoepel is geplaatst; 

 handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving, evenals de voor de 

opstelling daarvan te volgen procedures; 

 een systeem van periodiek monitoren en rapportering door middel van maand- en 

kwartaalrapportages en audits van projecten en bedrijfsprocessen. 
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Vanaf 2012 werkt Maaskoepel voor het intern risicobeheersing- en controlebeleid met de 

Balanced Scorecard. Op deze Balanced Scorecard zijn de kwartaalrapportages en de 

jaarverslaglegging gebaseerd. De controller beoordeelt objectief de werking van het 

interne risicobeheersing- en controlesysteem. De accountant voert jaarlijks een  

(interim-)controle uit op de meest risicovolle bedrijfsprocessen en ICT-ondersteuning. De 

beheersmaatregelen worden periodiek gemonitord door de controller, het management 

en het bestuur. 

 

 

Leden 
 

In 2016 zijn 26 woningcorporaties lid van Maaskoepel, federatie van woningcorporaties. 

Alle leden hebben een vertegenwoordiger in de federatieraad.  

De volgende corporaties zijn lid van Maaskoepel: 

 

 3B Wonen 

 Woonvisie  

 Havensteder  

 Laurens Wonen 

 Maasdelta Groep 

 Bouwvereniging Onze Woning 

 Woningbouwvereniging Poortugaal 

 QuaWonen  

 Woningstichting Samenwerking Vlaardingen 

 SOR  

 Stichting Vestia   

 Waterweg Wonen 

 Woningbouwvereniging Hoek van Holland  

 Patrimonium Barendrecht 

 Woonbron  

 WoonCompas  

 Woningbouwstichting De Goede Woning 

 Woningstichting Eendracht 

 Woonplus 

 Woonstad Rotterdam  

 De Leeuw van Putten 

 De Zes Kernen 

 Ressort Wonen 

 Woonzorg Nederland  

 Humanitas Wonen 

 Mooiland 

 

OVEREENKOMST WONINGBEDRIJF WESTVOORNE 

Met de Verordening Woonruimtebemiddeling Regio Rotterdam 2015 zijn alle corporaties 

verplicht hun woningen aan te bieden via een systeem, WoonnetRijnmond. De Spelregels 

voor de corporaties die deelnemen worden vastgesteld door de federatieraad en zijn 

bindend voor de leden. 

Voor het Gemeentelijk Woningbedrijf Westvoorne was dit een niet gewenste weg. Het 

lidmaatschap van Maaskoepel was voor de gemeente Westvoorne geen optie. Met de 

gemeente is een overeenkomst afgesloten waarbij is afgesproken dat het Woningbedrijf 

zal handelen conform de Spelregels van de corporaties. Wijzigingen van die regelgeving 

worden met het gemeentebestuur afgestemd. Ook is met het Gemeentelijk Woningbedrijf 

een aparte financiering afgesproken, zij betalen immers geen contributie waarmee wordt 

bijgedragen aan de kosten van WoonnetRijnmond. 
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Het bestuur 
 

De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken en houden 

toezicht op de dagelijkse leiding van het werkbedrijf. Onder meer houdt dit in dat het 

bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, de 

financiering, het beleid, de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en het beleid 

ten aanzien van verbindingen. Het bestuur heeft uitvoerende taken en bevoegdheden. 

Het laat jaarplannen, beleidsplannen en begrotingen opstellen en bereidt de 

vergaderingen van de federatieraad voor. De verantwoordelijkheden van het bestuur zijn 

beschreven en geformaliseerd in een bestuursstatuut. Het bestuur legt verantwoording af 

aan de federatieraad. Elk jaar kijkt het bestuur ook terug op het eigen functioneren. 

 

De bestuurstaken zijn verdeeld aan de hand van portefeuilles. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen de ‘inhoudelijke’ portefeuilles, verbonden aan de door de federatieraad 

bepaalde beleidsterreinen en activiteiten en ‘organisatiegerichte’ portefeuilles. Ieder 

bestuurslid heeft een inhoudelijke en een organisatiegerichte portefeuille, zodanig dat er 

verschillende combinaties ontstaan. Dit heeft als doel de continuïteit te waarborgen.  

In 2015 heeft het bestuur zich beraden op de toekomst van Maaskoepel. In het 

verlengde van de besluiten in de federatieraad in januari 2016 zullen het bestuur nieuwe 

stijl en de werkorganisatie verder worden ingericht.  

 

 

Het bestuur bestaat op 31 december 2016 uit de volgende leden: 

 

De heren dr. ir. R.A. van den Broeke en drs. R. Sitton zijn per 1 juni 2016 beiden 

herbenoemd als lid. De heer dr. ir.  R.A. van den Broeke is per 1 oktober 2016 benoemd 

als voorzitter. 

 

NEVENFUNCTIES 

Nevenfuncties van het bestuur van Maaskoepel op 31 december 2016: 

 

Portefeuille 

 

Datum 

Datum 

aftreden 

Datum 

finaal 

Naam benoeming evt. datum 

herbenoemen 

aftreden 

ir. A.M.E. 

Vermeeren 

(8 september 

1963) 

Werkgeverschap en organisatie Juni 2011 Juni 2014 Juni 2018 

A. van den Bosch 

MRA 

(3 augustus 

1964) 

Werkgeverschap en organisatie Aug.2015 Juni 2019 Juni 2023 

dr. ir. R.A. van 

den Broeke  

(17 juni 1968) 

Woonruimtebemiddeling en 

verbinding/platform 
Juni 2012 Juni 2016 Juni 2020 

Voorzitter bestuur en 

federatieraad 

drs. R. Sitton  

(16 juli 1967) 

ICT en Financiën 

Juni 2014 Juni 2016 Juni 2020 Vicevoorzitter bestuur en 

federatieraad 

ir. F.J. van 

Velzen MBA 

(24 mei 1964) 

ICT en Financiën Juni 2012 Juni 2015 Juni 2019 

P.A.F. van 

Lieshout  

(27 maart 1956) 

Woonruimtebemiddeling en 

verbinding/platform  
Juni 2014 Juni 2018 Juni 2022 
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Mevr. ir. A.M.E. 

Vermeeren: 

- directeur Verhuur en Wijkbeheer Woonstad Rotterdam (hoofdfunctie) 

- lid RvT Reinaerde 

- bestuurslid van de Stichting Urgentieverlening Woningzoekenden 

Rijnmond (SUWR) 

- bestuurslid Stichting Volkskracht Historische Monumenten Rotterdam 

 

Dhr. A. van den Bosch 

MRA: 

 

- directeur – bestuurder Woonvisie (hoofdfunctie) 

- voorzitter Nederlands Vastgoedexploitatie Platform 

- bestuurslid Stichting Resultaatgericht Samenwerken 

- lid Centrale Raad Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (Aedes) 

- lid Raad van Advies Woonenergie (Aedes) 

- voorzitter RvT CVO ’t Gooi 

- lid RvT Coloriet 

 

Dhr. dr. ir. R.A. van 

den Broeke: 

 

- directeur-bestuurder QuaWonen (hoofdfunctie) 

- voorzitter Federatie van woningcorporaties in de Krimpenerwaard 

 

Dhr. drs. R. Sitton: - lid Raad van Bestuur Woonbron (hoofdfunctie) 

- commissaris Buurtbeheerbedrijf Spijkvliet BV  

- voorzitter Raad van Commissarissen VvE 010 

- lid Raad van Commissarissen GEM Poptahof namens de Gemeente 

Delft  

- lid bestuur stichting Historisch Delfshaven 

- penningmeester Stichting 010 Woonfocus 

- voorzitter De Kringen Rotterdam 

- voorzitter v.v. Spijkenisse (Hoofdklasse: 1125 leden) 

- penningmeester bestuur ONS 

- lid adviesorgaan PBO-SMPVP 

 

Dhr. ir. F.J. van Velzen 

MBA: 

- directeur Wonen bij Maasdelta Groep (hoofdfunctie) 

- bestuurder Maasdelta Commerciële Activiteiten BV 

- bestuurder Energie Exploitatiemaatschappij Maasdelta BV 

Dhr. P.A.F. van 

Lieshout 

- directeur Wonen Havensteder (hoofdfunctie) 

- lid RvT St. Walang 

 

 

DIRECTEUR-BESTUURDER 

Tot 1 oktober 2016 werd de directeur-bestuurder, anders dan de overige bestuursleden, 

niet gekozen uit de leden corporaties van Maaskoepel. Per 1 oktober is de voorzitter 

gekozen uit het bestuur, en dus uit een corporatie. De statuten zullen onder andere 

daarop worden aangepast in 2017.  

In 2014 is de heer drs. R. Sitton benoemd tot vicevoorzitter en is met de directeur 

gemachtigd de in de statuten vermelde gezamenlijke handelingen te verrichten. 

 

VERANTWOORDELIJKHEID DIRECTEUR-BESTUURDER, BESTUUR EN DIRECTEUR 

Tot 1 oktober heeft de directeur-bestuurder zijn taken en verantwoordelijkheden 

uitgevoerd zoals in het bestuursreglement is beschreven. 

Vanaf 1 oktober zijn de zaken door het bestuur en de directeur geregeld zoals bedoeld 

met deze nieuwe structuur. De vastlegging van de verantwoordelijkheden wordt in het 

voorjaar van 2017 vastgelegd in de nieuwe statuten en reglementen. 

 

BELONING VAN DE DIRECTEUR-BESTUURDER EN OVERIGE BESTUURDERS 

De arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder worden met inachtneming van de 

van toepassing zijnde (wettelijke) bepalingen vastgesteld door het bestuur. De beloning 

voor 2016 ad. 106.173 euro bruto, inclusief inhoudingen, reiskosten en 
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werkgeverslasten, is gebaseerd op de beloningscode van VTW en Aedes en ligt beneden 

de norm voor de maximale beloning van bestuurders.  

De overige bestuursleden krijgen geen vergoeding.  

Het salaris van de directeur is bepaald op basis van de CAO Woondiensten en ligt 

beneden de norm voor de maximale beloning van bestuurders.  

 

SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE 

Voor de aanstelling van de directeur en bestuursleden wordt uit het bestuur een selectie- 

en remuneratiecommissie gevormd die de federatieraad heeft geadviseerd bij de 

benoeming. De commissie bestaat uit de bestuursleden die de portefeuille 

‘werkorganisatie’ beheren. Ook hebben zij de afspraken met de aftredende directeur-

bestuurder gemaakt en vastgelegd. 

 

BESLUITEN DOOR HET BESTUUR 

In 2016 vind zes keer een bestuursvergadering plaats en één ‘strategiebijeenkomst’. 

Belangrijke besluiten in deze vergaderingen zijn: 

 

Datum  Onderwerp Besluit 

14-3 Organisatie  Het bestuur verleent decharge aan de keuzen gemaakt door 

de leden met de portefeuille werkorganisatie in 2015 en 

aangaande de directie. 

14-3 Automatisering Het bestuur keurt de brief aan Qvision goed. 

14-3 Bestuur De strategiebijeenkomst van 18 mei wordt benut als 

strategie/zelfreflectiebijeenkomst met medewerken van de 

heer Stubbé. 

14-3 Organisatie Het bestuur is akkoord met het voorstel van de werving van 

de nieuwe directeur. 

9-5 Financiën De directie van Maaskoepel zendt het bestuur voortaan 

maandelijks een (cumulatieve financiële) rapportage met 

de nadruk op afwijkende punten, te beginnen met de 

maand mei. 

9-5 Jaarstukken  Het bestuur stelt de jaarrekening en het jaarverslag van 

Maaskoepel vast in afwachting van de 

accountantsverklaring 

13-6 Woonruimte 

bemiddeling  

Het bestuur besluit elk kwartaal een rapportage over de 

cijfers van WoonnetRijnmond aan alle leden te verzenden 

13-6 Financiën Het bestuur stelt definitief de jaarrekening en het 

jaarverslag van Maaskoepel vast. 

13-6 Financiën Het bestuur gaat akkoord met het bedrag gemoeid met de 

begunstiging Stichting Continuïteit Qvision 

5-9 Woonruimte 

bemiddeling 

Het bestuur stelt de spelregels versie 1.3 vast en legt ze 

met heldere notitie voor aan de federatieraad van 27/9 ter 

bekrachtiging van het besluit.  

5-9 Organisatie Het bestuur is akkoord met de notitie (incl. 1 aanvulling) 

over de invulling van de besturing Maaskoepel en legt deze 

voor aan de federatieraad. 

5-9 Organisatie Het bestuur besluit tot een andere portefeuilleverdeling. 

3-10 Automatisering Bij toekomstige ICT ontwikkelingen wordt onderscheid 

gemaakt tussen het collectieve doorontwikkelprogramma 

(gedragen door gezamenlijke leden) en individuele wensen 

(meerprijs individuele leden). 

3-10 Financiën Opdrachten binnen de begroting gaan voortaan 

ondertekend door directeur en controller de deur uit en valt 

iets buiten de begroting, dan gaat het via het bestuur. 

3-10 Financiën Voor het urgentiesysteem wordt geen post opgenomen in 

de begroting van 2017. 
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3-10 Organisatie Er wordt geen interim transitiemanager ingeschakeld. 

3-10 Bestuur De vergaderplanning 2017 wordt met een kleine wijziging 

inbegrepen vastgesteld. 

28-11 Financiën Het bestuur besluit de afschrijvingstermijn te wijzigen van 

3 naar 5 jaar. 

28-11 Financiën Het bestuur besluit het jaarplan Maaskoepel 2017 en de 

begroting 2017 goed te keuren en voor te leggen voor 

vaststelling aan de federatieraad.  

28-11 Financiën Het bestuur besluit in te stemmen met de raming 

meerjarenbegroting 2017-2021 en deze voor te leggen voor 

vaststelling aan de federatieraad. 

28-11 Financiën Het bestuur stemt in met het voorstel om medio 2017 een 

plan van aanpak voor te leggen voor de gewenste 

bedrijfsvoering en meerjarenperspectief van Maaskoepel die 

past binnen de door de federatieraad gekozen ambitie en 

lean ingerichte organisatie. 

28-11 Werkgebied a. Het bestuur besluit tot een verkenning van 

mogelijkheden voor wat betreft aansluiting van andere 

woningmarktregio’s bij het systeem.  

b. Het bestuur besluit dat de directeur hiervoor opdracht 

verleent aan L.W. Bartelse en R. Willé. 

28-11 Woonruimte 

bemiddeling 

a. Het bestuur stemt in met het Protocol Regionaal Vangnet 

en legt dit voor aan de federatieraad. 

b. Het bestuur stemt in met de wijze waarop het protocol 

wordt geïmplementeerd (zwarte lijst en gecalculeerd risico) 

c. Het bestuur stemt in met de uitrol van de functionaliteit 

in easyMatch. 

28-11 Woonruimte 

bemiddeling 

De heer van Velzen en mevrouw van Ettinger-van Herk 

nemen namens Maaskoepel ook in de toekomst deel aan 

overleggen met wethouder Versluijs. 
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Bedrijfsvoering 
 

VERSTERKING VAN HET MANAGEMENT VAN MAASKOEPEL 

Met het wegvallen van de manager Woonruimtebemiddeling werd de werkdruk ook voor 

de directie te groot. Daarom is in november 2015 ter ondersteuning van de directeur-

bestuurder een interim-manager aangetrokken voor 24 uur per week voor de periode van 

een half jaar. De termijn van de interim-manager is verlengd tot december 2016. 

De interim-manager is ingezet op de besturing van de dagelijkse operatie. Daarmee 

heeft de directeur meer ruimte om de lopende projecten (o.a. Woonnet Rijnmond) aan te 

sturen en de activiteiten m.b.t. de bedrijfsvoering uit te voeren.  

In nauw overleg met het bestuur werkten de directeur en de interim-manager samen aan 

het realiseren van de doelen voor 2016.  

 

EXTRA INZET VAN PERSONEEL 

Voor de ondersteuning bij de online helpdesk en het wegwerken van achterstanden bij de 

monitoring van urgenties waren eind 2015 enkele tijdelijke mensen ingehuurd. 

In het voorjaar van 2016 is binnen de organisatie van Maaskoepel het Vitaliteitproject 

uitgevoerd. Dit project kwam voort uit de Vitaliteitscan voor de organisatie die in 2015 

was gemaakt. Het project omvat een geheel van groepsbijeenkomsten en individuele 

coaching van medewerkers, gericht op het meer weerbaar maken van de individuele 

medewerker. Dit was, zeker na het zeer intensieve 2015, erg nodig. Een project als dit 

vraag vraagt veel tijd van medewerkers en gaat ten koste van de normale productie. In 

2016 is dan ook een aanzienlijk aantal mensen ingehuurd om bij te springen op de 

verschillende plekken in het bedrijf. Ook was inhuur nodig voor het opvangen van 

langdurig zieke medewerkers. Omdat daarbij niet altijd meteen de goede kwaliteit 

beschikbaar was zijn de nodige wisselingen opgetreden van tijdelijke medewerkers, met 

het extra verlies van inwerktijd. De extra inzet van mensen heeft geleid tot forse extra 

personeelskosten. In overleg met het bestuur is een afbouwscenario voor 2017 

opgesteld. 

 

VERGROTEN VAN DE VASTE KERN VOOR URGENTIE 

De grote aantallen aanvragen bij urgentie houden onverminderd aan en zicht op het 

verminderen daarvan is er niet. Ook in andere grote regio’s zien we dezelfde grote 

aantallen aanvragen. De verwachting is dat met het oplopen van de druk op de 

woningvoorraad ook het aantal aanvragen hoog zal blijven. Dit betekent dat het team 

een hoge werkdruk ervaart. 

Het aantrekken van tijdelijke ondersteuning voor dit werk is moeilijk gebleken. Er zijn de 

nodige wisselingen geweest om aan goede medewerkers te komen. Ook het inwerken 

vraagt veel tijd, er wordt continue iemand ingewerkt, met het productieverlies wat 

daarbij hoort. Met de structuur van tijdelijke contracten lopen wij tegen de grens aan van 

het niet meer kunnen verlengen. Om die reden is er voor gekozen goede gekwalificeerde 

medewerkers te binden. De consequentie daarvan is dat bij een onverhoopt dalen van 

het aantal aanvragen de formatie moet worden ingekrompen. 

 

 

Kerngegevens personeel en organisatie 
 

Op 31 december 2016 zijn 25 medewerkers in dienst met een arbeidsovereenkomst. 

Gemiddeld is over 2016 een vaste bezetting geweest van 20.17 fte (2015: 19,03 fte). 

Daarvan is de verhouding man/vrouw gemiddeld 21 procent man en 79 procent vrouw. 

Het ziekteverzuim, berekend op basis van kalenderdagen, is gemiddeld 8,47 procent 

(2015: 8,46 procent). Gemiddeld is er over 2016 een inzet geweest van 5,5 fte (2015 

0,78) aan externe inhuur. 
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Financiële continuïteit en jaarrekening 
 

Maaskoepel waarborgt haar financiële continuïteit door het gericht inzetten van 

contributiemiddelen, voldoende inkomsten uit overige dienstverlening, risico- en 

kostenbeheersing en een continuïteitsreserve.  

 

De financiële continuïteit is beoordeeld aan de ontwikkeling van de solvabiliteit, 

liquiditeit, het werkkapitaal en het verloop van de minimaal benodigde 

continuïteitsreserve. Maaskoepel beschikt over twee reserves die gezamenlijk het Eigen 

Vermogen vormen. Binnen deze reserves wordt een continuïteitsreserve onderscheiden; 

het noodzakelijke weerstandsvermogen. De overige reserve is de ‘vrije reserve’ die 

ingezet kan worden om extra investeringen te kunnen doen of andere activiteiten te 

bekostigen. De continuïteitsreserve wordt jaarlijks bepaald op basis van een 

risicoanalyse, waarbij de verschillende risico’s voor Maaskoepel in beeld worden gebracht 

en in geld worden vertaald op basis van criteria en weging van criteria. Voor 2016 is deze 

berekend op €1,1 miljoen.  

 

Voor de jaren 2016-2020 is besloten de contributie gelijk te houden. 

Exploitatieschommelingen worden via de reserve opgevangen. Daardoor kan de reserve 

beneden het gewenste niveau dalen. Wanneer de reserve onder het minimale benodigde 

weerstandsvermogen (continuïteitsreserve) daalt, moet een afweging worden gemaakt 

om de contributie aan te passen of bijvoorbeeld een (eenmalige) storting te doen. Dit is 

afhankelijk van de visie op de hoogte van de continuïteitsreserve en de risicoanalyse op 

dat moment. Naar verwachting is dat voor de jaren 2016-2020 niet aan de orde. Bij 

gelijkblijvende contributie en na interen op het eigen vermogen, blijft de ontwikkeling 

van de financiële positie van Maaskoepel goed. De stand van het eigen vermogen per 31 

december 2016, voor resultaatbestemming 2016, is € 2,3 miljoen. 

 

De streefwaarde van de solvabiliteitsratio (verhouding eigen en vreemd vermogen) is 

vooralsnog gesteld op 0,50. De realisatie 0,81 voldoet ruim aan deze streefwaarde.  

De liquiditeitspositie wordt gemeten door het kengetal Current ratio waarmee een 

gezonde verhouding van de vlottende activa (kortlopende vorderingen) ten opzichte van 

de vlottend passiva (kortlopende verplichtingen) op 1,5 is gesteld. De realisatie 4,1 

voldoet ruim aan deze streefwaarde. In de liquiditeitsprognose zijn de investeringen in 

WNR 3.0. voorzien. Maaskoepel voorziet in een minimale positieve kasstroom van  

€ 500.000 om incidentele grotere uitgaven te kunnen dekken. 
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FINANCIËLE KENGETALLEN VERSLAGJAAR 2016 EN VOORGAANDE JAREN 

In onderstaand overzicht zijn de financiële kengetallen van Maaskoepel over een periode 

van 5 jaar opgenomen. De minimale current ratio-eis is 1,5. De minimale solvabiliteitseis 

is 0,30. Maaskoepel voldoet hier ruim aan. 
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MEERJAREN EXPLOITATIE 2016 - 2021 

In onderstaand overzicht zijn de vergelijkende cijfers tussen de begroting en realisatie 

2016 opgenomen en de meerjaren exploitatie 2017-2021 ontleend uit de begroting 

2017-2021. De exploitatieresultaten worden gedekt uit de reserve, waarvan het verloop 

in het ‘Totaaloverzicht verloop reserve 2017 – 2021’ is opgenomen. Het verloop van de 

reserve blijft boven de minimale benodigde continuïteitsreserve.  

De transitie van Maaskoepel in 2016 en 2017 leidt tot transitiekosten in die jaren.  Er zijn 

met name hogere personeels-, management en advieskosten. Daarentegen zijn de 

huisvestingskosten lager door de verhuizing in 2016 naar een kleiner en flexibele 

kantoor. Daarnaast is extra geïnvesteerd in de (door-)ontwikkeling van WNR 3.0. De 

hogere kosten in 2016 zijn voor een belangrijk deel gecompenseerd door hogere 

inkomsten uit urgentieverlening en bijdragen woningzoekenden.  

In 2017 worden aan de hand van businesscases keuzes gemaakt over investeringen, de 

proces- en organisatie-inrichting en de daarbij benodigde personeel en middelen. Deze 

keuzes leiden tot de gewenste structurele beheersing en ontwikkeling van Maaskoepel als 

geheel en haar (kern-)activiteiten voor 2017 - 2021.  

 

(in €) (Totaal) incl.BTW Begroting  Realisatie  Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

  2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  Incl. BTW Incl. BTW Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal 

Uitgaven               

                

Huisvesting 236.875 204.915 168.750 170.383 172.672 175.658 178.706 

Directeur 0 27.312 115.122 117.148 119.725 122.719 125.787 

Salariskosten Directeur-Bestuurder 150.703 106.173 0 0 0 0 0 

Adviseur - L. Bartelse va 01-10-2016   35.292 77.235 0 0 0 0 

Interim Manager  45.005 116.397 0 0 0 0 0 

Organisatie ontwikkeling (transitie) 0 0 85.238 0 0 0 0 

Personeelskosten 1.479.878 1.933.510 1.788.185 1.602.540 1.633.165 1.670.648 1.708.711 

Opbouw voorziening reorganisatie 2016   154.743           

Onderzoek en ontwikkeling 172.887 109.717 164.615 164.791 169.575 175.208 180.953 

Bureaukosten 589.891 497.748 656.158 631.590 651.328 669.047 686.906 

Bestuurskosten SUWR 3.400 3.098 3.354 3.390 3.442 3.511 3.581 

Bezwarencommissie HGR 8.000 6.112 10.500 13.461 14.340 15.273 16.225 

Woonnet 3.0 935.457 771.053 858.362 885.900 916.084 952.697 995.565 

Inkoop medische keuringen  45.500 59.396 45.773 46.263 46.971 47.910 48.868 

                

Totaal kosten 3.667.596 4.025.467 3.973.292 3.635.466 3.727.303 3.832.671 3.945.302 

  
         Begroting Realisatie  Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

  2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

      Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal 

Inkomsten               

Contributies 1.350.000 1.351.128 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 

Overige opbrengsten 16.000 8.985 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 

Urgentie 1.201.035 1.258.623 1.237.592 1.243.564 1.262.591 1.287.842 1.313.599 

Bezwarencommissie HGR 48.750 55.395 49.109 49.634 50.394 51.402 52.430 

Bijdrage woningzoekenden 1.050.000 1.143.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 

Bijdrage niet leden Woonnet 7.556 7.556 7.358 7.431 7.503 7.577 7.651 

Baten voorgaande jaren 0 22.838 0 0 0 0 0 

                

Totaal Baten 3.673.340 3.847.524 3.753.059 3.759.629 3.779.488 3.805.821 3.832.680 

                

Resultaat voor vrijval reserveringen 5.744 -177.943 -220.233 124.163 52.185 -26.850 -112.621 
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    *De dotatie aan de risicoreserve SUWR is, in de jaarrekening niet ten laste van de exploitatie 

opgenomen maar direct in het exploitatieresultaat. Hierbij is de nieuwe waarderingsgrondslag 
toegepast waarin alleen nog sprake is van een ‘vrije reserve’ en een continuïteitsreserve en niet 

meer van verschillende bestemmingsreserves. 
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LIQUIDITEITSPROGNOSE 

 

Onderstaande liquiditeitsprognose is ontleend uit de 4e kwartaalrapportage 2016.  

In de liquiditeitsprognose zijn de investeringen voorzien. Maaskoepel voorziet in 2016 in 

een minimale positieve kaspositie van € 500.000 om incidentele grotere uitgaven te 

kunnen dekken. 
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Jaarcijfers 
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ANALYSE VERSCHILLEN BEGROTING EN JAARREKENING 2016 
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN 

ALGEMEEN 

De jaarrekening is opgesteld conform RJ 640, organisatie zonder winststreven. 

De activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde en in euro's. 

Alle bedragen, die in de jaarrekening worden vermeld, zijn exclusief terug te vorderen en 

af te dragen BTW en in euro’s.  

SCHATTINGSWIJZIGING 2016  

Een belangrijke wijziging van het verwachte gebruikspatroon door haar gebruikers (leden 

zijn woningcorporaties) van een duurzame zelfstandig ICT-systeem leidt in 2016 tot een 

aanpassing van de afschrijvingsduur van 3 naar 5 jaar. Dit systeem wordt aangemerkt 

als een intern vervaardigd immaterieel actief en genereert naar verwachting voor 5 jaar 

de prestaties en hieraan verbonden economische voordelen.  

Het doorontwikkelen en onderhouden van het systeem voor en door haar gebruikers 

garandeert hierdoor zijn verwachte gebruikspatroon. Doorontwikkelingen worden als 

prestatieverhogend aangemerkt, op de opleverdatum afgeschreven en lineair 

afgeschreven binnen de resterende afschrijvingstermijn van dit systeem. 

  

Welke zelfstandige systemen vallen onder deze schattingswijziging? 

Het zelfstandige woonruimteverdelingsysteem WNR 3.0 is ontwikkeld voor haar leden (de 

woningcorporaties) en is opgeleverd op 1 juli 2015. Dit systeem zal in 5 jaar lineair 

worden afgeschreven. De gewijzigde afschrijvingsduur wordt in het boekjaar 2016 met 

terugwerkende kracht gecorrigeerd. 

Het zelfstandige urgentiesysteem dat naar verwachting in 2017 wordt opgeleverd. Dit 

systeem zal in vijf jaar lineair worden afgeschreven.  

TOEREKENING 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. 

Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. 

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 

verslagjaar, zijn opgenomen, indien deze voor het opmaken van de jaarrekening bekend 

zijn geworden. 

RESERVERING VAKANTIEGELD 

Voor vakantiegeld is geen reservering opgenomen, omdat conform artikel 7.7 van de 

CAO Woondiensten de werknemers een vakantietoeslag over het kalenderjaar ontvangen 

gelijk aan 8 procent van het berekende jaarsalaris dat de werknemer op 1 mei geniet. 

Per balansdatum is er dus geen sprake van een financiële verplichting op het gebied van 

vakantiegeld ten behoeve van de werknemers. 

AANSPRAAK VERLOF 

De aanspraak op verlof uit 2016 is opgenomen onder de post overlopende passiva als 

nog te betalen.   

MATERIELE VASTE ACTIVA  

Duurzame vaste activa wordt gewaardeerd op een bedrijfseconomische grondslag. De 

economische gebruiksduur voor kantoormeubilair  is vijf jaar, vanaf een 

investeringsbedrag van  € 2.000. Afschrijving op activa gebeurt lineair bij aanschaf en 

vervolgens steeds op 1 januari van het volgende boekjaar. 

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA  

Duurzame immateriële activa wordt gewaardeerd op een bedrijfseconomische grondslag. 

De economische gebruiksduur voor computerapparatuur is drie jaar vanaf een 

investeringsbedrag van  € 2.000. Afschrijving op  computerapparatuur gebeurt lineair bij 

aanschaf en vervolgens steeds op 1 januari van het volgende boekjaar. 

WNR 3.0 is een zelfstandig woonruimteverdelingsysteem dat is ontwikkeld voor haar 

leden, de woningcorporaties. WNR 3.0. is een intern vervaardigd immaterieel vast actief. 

 WNR 3.0 genereert economische voordelen, waaronder inkomsten uit ledenbijdragen en 

bijdrage woningzoekenden.  WNR 3.0 is op 1 juli 2015 opgeleverd en wordt in 5 jaar 

lineair afgeschreven.  
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WNR 3.0 wordt vanaf opleverdatum doorontwikkeld en onderhouden. Doorontwikkelingen 

worden als prestatieverhogend aangemerkt en op de opleverdatum afgeschreven en 

lineair afgeschreven binnen de resterende afschrijvingstermijn van WNR 3.0. Uitgaven 

onderhoud voor de instandhouding van de prestatie worden als last in het boekjaar 

verwerkt.  

Doorontwikkelingen en uitgaven onderhoud worden op een betrouwbare wijze in de 

administratie vastgelegd en toegerekend. 

  

De ontwikkeling en oplevering van ‘Relevantie’ en ‘Het Regionaal Vangnet’ in 2017 in 

WNR 3.0 worden als doorontwikkeling aangemerkt en als immaterieel vast actief 

opgenomen. 

  

Het urgentiesysteem wordt ontwikkeld en naar verwachting in 2017 opgeleverd. Het 

urgentiesysteem is een zelfstandig ICT systeem en wordt aangemerkt als een intern 

vervaardigd immaterieel vast actief. Het urgentiesysteem geneert economische 

voordelen, waaronder inkomsten uit urgentieverlening en de administratieve vergoeding 

voor medische keuringen. De urgentieverlening wordt in opdracht van de gemeenten 

uitgevoerd. 

Het urgentiesysteem wordt in 5 jaar lineair afgeschreven.  

  

Het urgentiesysteem wordt vanaf opleverdatum doorontwikkeld en onderhouden. 

Doorontwikkelingen worden als prestatieverhogend aangemerkt en op de opleverdatum 

afgeschreven en lineair afgeschreven binnen de resterende afschrijvingstermijn van het 

urgentiesysteem. Uitgaven onderhoud voor de instandhouding van de prestatie worden 

als last in het boekjaar verwerkt.  

Doorontwikkelingen en uitgaven onderhoud worden op een betrouwbare wijze in de 

administratie vastgelegd en toegerekend. 

TERUG TE VORDEREN OMZETBELASTING 

De BTW op de gemeenschappelijke kosten van de betreffende deelbedrijven wordt 

volgens de prorataregeling teruggevorderd. De omzetbelasting op directe kosten van 

BTW belaste prestaties wordt volledig teruggevorderd.  

STICHTING URGENTIEBEPALING WONINGZOEKENDEN RIJNMOND (SUWR) 

Maaskoepel heeft met SUWR vaste afspraken gemaakt in de vorm van 

outputfinanciering, waarbij de kosten en opbrengsten voor rekening en risico van 

Maaskoepel zijn. De lasten van SUWR worden aan Maaskoepel doorbelast. Maaskoepel 

stuurt per kwartaal een voorschotnota op basis van de urgentieaanvragen van de laatst 

afgerekende aantallen. Vanaf oktober 2016 worden de urgentie aanvragen en medische 

keuringen per maand afgerekend.  

VOORZIENINGEN VOOR PENSIOENEN 

De organisatie behandelt haar pensioenverplichtingen volgens de “verplichtingen aan 

pensioenuitvoerder” benadering. Deze benadering houdt in dat de te betalen premie in 

de exploitatierekening is verantwoord. Voor zover de premie per einde boekjaar nog niet 

is voldaan is deze als verplichting opgenomen op de balans.  De pensioenregeling van de 

organisatie is ondergebracht bij SPW (bedrijfstakpensioenfonds). De belangrijkste 

kenmerken hiervan zijn: 

 De pensioenregeling betreft een middelloonregeling.  

 Ouderdomspensioen aan de (gewezen) deelnemer 
 Partnerpensioen aan de partner van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde  
 Bijzonder partnerpensioen aan de gewezen partner van de (gewezen) deelnemer of 

gepensioneerde 
 Wezenpensioen  

Het pensioengevend salaris wordt als volgt bepaald:  
 Opbouw pensioen over het bruto loon verminderd met de franchise. 

 De franchise bedraagt 10/7 van de AOW-uitkering, geldend per 1 januari van ieder 

kalenderjaar 
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 De opbouw van het pensioen wordt berekend tot en met de aftoppingsgrens (voor 

2016 € 101.519)  

De door pensioenuitvoerder SPW beleidsdekkingsgraad lag in december 2016 op 

ongeveer 109,7 procent. 

 

LOOPBAANONTWIKKELINGSBUDGET 

Werknemers hebben op basis van de CAO Woondiensten sinds 1 januari 2010 recht op 

een individueel loopbaanontwikkelingsbudget. Werknemers bepalen zelf hoe, wanneer en 

waaraan zij het budget besteden. De hoogte van het ontwikkelingsbudget van een 

medewerker wordt bepaald door het moment van in dienst treden en de omvang van het 

dienstverband (fulltime of parttime) op 1 januari 2010. De opbouw van het 

loopbaanontwikkelingsbudget voor medewerkers die nog niet het maximale budget 

hebben opgebouwd, wordt jaarlijks op 1 januari van het betreffende jaar gereserveerd. 

OVERIGE VOORZIENINGEN 

Per balansdatum is een voorziening gevormd voor onvoorwaardelijke verplichtingen die 

de organisatie is aangegaan waartegenover geen prestaties meer staan. De voorziening 

is berekend aan de hand van de contractuele verplichting waarbij mogelijke indexatie(s) 

nog een onzekerheid vormt.  

 

HET EIGEN VERMOGEN 

Met ingang van 1 januari 2014 is de beperking op de bestedingsmogelijkheid van het 

eigen vermogen door bestemmingsreserves opgeheven. Op  26 juni 2014 is door de 

Federatieraad besloten de bestemmingsreserves te laten vervallen en naast de algemene 

(vrije) reserve een continuïteitsreserve aan te houden. De continuïteitsreserve is het 

minimale benodigde weerstandsvermogen waarvan de hoogte jaarlijks ten tijde van de 

begroting is bepaald aan de hand van een risicoanalyse. Indien de continuïteitsreserve 

daalt onder het niveau van het benodigde weerstandsvermogen dan dient de 

continuïteitsreserve vanuit de exploitatie of de algemene (vrije) reserve op het benodigde 

niveau te worden gebracht en/of kunnen de leden via de contributie worden 

aangesproken. De continuïteitsreserve voor 2016 is bepaald op € 1,1 miljoen.  
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Overige gegevens 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN 

 

Bankgarantie Groot Handelsgebouw 

Met ingang van 1 november 2015 is met het Groot Handelsgebouw een nieuwe 

huurovereenkomst aangegaan voor nummer 695, unit B voor de duur van 5 jaar. 

Voortvloeiend uit deze huurovereenkomst is met de verhuurder afgesproken, dat 

Maaskoepel een bankgarantie van € 28.793 regelt. De ING heeft een bankgarantie 

verstrekt door blokkering van het bedrag op de spaarrekening.  

De huurverplichtingen van Maaskoepel voor het boekjaar 2017 voor deze unit bedraagt  

€ 98.028.  

 

Aanspraken tekorten pensioenvoorzieningen 

Maaskoepel is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de woningcorporaties 

(SPW). De door pensioenuitvoerder SPW geschatte beleidsdekkingsgraad lag in december 

2016 op ongeveer 109,5 procent. 
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Verklaring van het bestuur 
Rotterdam, 8 mei 2017 

 

Het bestuur van Maaskoepel verklaart hierbij dat alle uitgaven gedaan in het boekjaar 

2016 in het belang geweest zijn van de uitvoering van de volkshuisvesting. 

 

 

 

Dhr. dr. ir. R.A. van den Broeke 

 

 

 

 

 

Mevr. ir. A.M.E. Vermeeren 

 

 

 

 

 

Dhr. drs. R. Sitton 

 

 

 

 

 

Dhr. ir. F.J. van Velzen MBA 

 

 

 

 

 

Dhr. A. van den Bosch MRA 

 

 

 

 

 

Dhr. P.A.F. van Lieshout 
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