
Jaaroverzicht 2015
WVH blikt jaarlijks kort terug op het jaar ervoor. We laten u dan graag zien wat de belangrijkste ontwikkelingen, 
gebeurtenissen en resultaten van dat jaar waren. Dit jaar doen we dat niet in een apart jaaroverzicht, maar in deze 
Woontij. 

Veranderende omgeving
2015 stond voor WVH in het teken van 
verandering. Voor alle woningcorporaties 
in Nederland was 2015 een roerig jaar. 

Nieuwe Woningwet
Per 1 juli 2015 werd de nieuwe 
Woningwet van kracht. Corporaties 
moeten stevig aanpassen aan deze 
nieuwe wet, met scherper toezicht 
en strengere eisen en normen. De 
wet brengt corporaties terug naar hun 
kerntaken. Woningcorporaties zijn er 
voor mensen met een laag inkomen en 
mensen die een steuntje in de rug nodig 
hebben. Een belangrijk principe in de 
wet is de uitbreiding van de invloed van 
huurders en gemeenten op de plannen 
van woningcorporaties. 

Betaalbaar wonen
Betaalbaar wonen stond in 2015 volop 
in de belangstelling. Brancheorganisatie 
Aedes en de Woonbond sloten in juni 
2015 een landelijk sociaal huurakkoord. 
Doel van dit akkoord is dat corporaties de 
huren van sociale woningen minder hard 
laten stijgen. Minister Blok van Wonen 
heeft aangegeven de uitgangspunten van 
het akkoord over te nemen. Daarnaast is 

in de Woningwet het ‘passend toewijzen’ 
opgenomen als maatregel. Deze regelt 
dat corporaties goedkopere woningen 
alleen mogen toewijzen aan mensen met 
een inkomen tot de huurtoeslaggrens. 
De overheid wil hiermee voorkomen dat 
mensen met lage inkomens in te dure 
woningen gaan wonen. 

Governance 
Ook op het gebied van governance, de 
wijze van besturen en toezichthouden 
bij woningcorporaties, is het afgelopen 
jaar het nodige veranderd. Per 1 mei 
2015 is de vernieuwde Governancecode 
voor woningcorporaties van kracht. 
Deze schrijft voor dat corporaties een 
aantal principes moeten toepassen zoals 
transparantie, maatschappelijke verbon-
denheid en goede risicobeheersing.

Veranderende organisatie
De veranderde omgeving vroeg ook om 
verandering van WVH als organisatie. 
We schreven in 2015 een nieuw onder-
nemingsplan voor de periode 2016-2020: 
Gewoon goed wonen.  
We hebben onze organisatie aangepast 
en functies anders ingevuld en we zijn 
begonnen met de vernieuwing van 

onze governancestructuur. Daarnaast 
ondersteunde WVH van harte het 
vernieuwingstraject van huurdersorga-
nisatie Houdt Zicht. Houdt Zicht zoekt 
versterking om invulling te kunnen geven 
aan de grotere rol van huurders die de 
Woningwet beschrijft. 

Belangrijkste resultaten
Voor WVH was 2015 een jaar van veran-
deringen. Als het goed is, hebt u hier 
als huurder niet zo veel van gemerkt. 
Wat namelijk niet veranderde, is dat 
we ‘gewoon’ nieuwe huurders blij 
gemaakt hebben met een woning, dat 
we onderhoud aan woningen hebben 
uitgevoerd en dat we u zo goed mogelijk 
hebben geholpen bij alle vragen die u 
ons stelde. In dit jaaroverzicht vindt u 
‘in vogelvlucht’ de gewone maar o zo 
belangrijke resultaten van WVH in 2015. 
De iets minder gewone resultaten lichten 
we uit.

Blikt u mee terug op 2015? En wilt u na 
het lezen van de terugblik nog iets aan 
ons kwijt dan horen wij het graag! U kunt 
ons bereiken via e-mail info@wbv-hvh.nl 
of op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur 
via (0174) 38 99 40.



Woon omgeving

96.000 euro is geïnvesteerd in leefbaarheid en sociaal beheer

3 huismeesters

47 meldingen van overlast zijn naar tevredenheid opgelost, 7 zijn nog
in behandeling

0 uitzettingen door overlast

Lokaal verbonden
Met zo’n 2.000 woningen bezit WVH bijna de helft van alle woningen 
in Hoek van Holland. Als belangrijke speler op de lokale woningmarkt 
voelen we ons nauw verbonden met het dorp en de omgeving. Die 
lokale verbondenheid komt ook tot 
uitdrukking in de samenwerking 
met de gemeente Rotterdam, 
het gebied Hoek van 
Holland en lokale zorg- en 
welzijnspartners.

Ieder jaar organiseren 
we een ontmoeting 
met partners en belang-
hebbenden. Naast de 
gemeente en partners uit 
de zorg- en welzijnswereld 
zijn dit vertegenwoordigers 
van huurders, aannemers, 
gebied Hoek van Holland en 
vele andere organisaties. Dit jaar 
stonden de Korrelbetonwoningen en 
haar bewoners centraal. Architectuurcriticus en NRC-journalist Bernard 
Hulsman gaf zijn professionele visie op dit voorbeeld van bouwen met 
geprefabriceerd beton. Filmmaker en kunstenaar Frank Dam vertelde 
zijn persoonlijke verhaal; hij werd geboren in de Korrelbeton en werkt 
aan een documentaire over het complex.

aannemers- 
en onder-
houds- 
bedrijven. 
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Vernieuwing huurders organisatie 
Houdt Zicht 
Meer dan veertig huurders van WVH kwamen in 
september bij elkaar, na een oproep van huurdersorga-
nisatie Houdt Zicht om mee te denken over huurders-
betrokkenheid. Door de nieuwe Woningwet wordt 
de stem van huurders krachtiger. Dat vraagt om een 
stevige huurdersorganisatie met actieve leden. Sinds 
deze brede informatiebijeenkomst heeft een enthou-
siaste groep van ongeveer 20 huurders zich verenigd 
in een huurdersplatform. Dit platform is aan de slag 
gegaan met de vraag hoe Houdt Zicht een nieuwe 
impuls te geven voor de toekomst. Met als resultaat 
een nieuwe structuur met daarin drie werkgroepen die 
elk een eigen onderwerp voor hun rekening nemen: 
Wonen, Vastgoed en Communicatie. 

Voor wie we er zijn

101 woningen opnieuw verhuurd

89 huishoudens geholpen aan een sociale huurwoning

12 woningen verhuurd in vrije sector

22 woningen verhuurd aan senioren

33 woningen verhuurd aan starters

1 overkoepelende huurdersorganisatie: Houdt Zicht

20 -tal huurders denkt mee over vernieuwing
huurdersorganisatie en -participatie

2 vaste bewonerscommissies

4 bewonerscommissies specifiek voor groot 
onderhoud- en sloop/nieuwbouwprojecten
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Beschikbaarheid

1.983 woningen, 4 bedrijfspanden, 1 sociaal
pension met 8 plaatsen en 1 verzorgingshuis

2 huishoudens zijn via de wooncoach verhuisd

90 woningen in flat Boszicht zijn beter toe- en 
doorgankelijk gemaakt

0 woningen zijn gesloopt, voorbereidingen getroffen 
voor sloop van 66 Korrelbetonwoningen in 2016. Hier 
worden sociale huurappartementen gebouwd die 
geschikt zijn voor senioren.

3 woningen zijn verkocht

6 woningen zijn gelabeld, speciaal voor Hoekenezen

108 woningzoekenden reageerden gemiddeld op een
vrijkomende woning

Voorbereidingen sloop 
Korrelbetonwoningen
In 2015 troffen we de voorbereidingen voor een 
project met veel impact voor Hoek van Holland: 
sloop van een deel van de Korrelbetonwoningen ten 
behoeve van nieuwbouw van levensloopbestendige 
appartementen met een sociale huurprijs. Hiermee 
bevorderen we de doorstroming op de Hoekse 
woningmarkt. Via een intensief traject, met veel 
overleg, zochten we voor de bewoners passende 
vervangende woonruimte. Eind 2015 waren de blokken 
Jolinkstraat 2A tot en met 8B en Prins Hendrikstraat 
146A tot en met 160B leeg. Ook veel bewoners uit het 
derde blok, Prins Hendrikstraat 118A tot en met 144C, 
waren eind 2015 verhuisd. De sloop van de eerste 
twee blokken kon in het voorjaar van 2016 van start.

Betaalbaarheid

513 euro was de gemiddelde netto huur van onze sociale
huurwoningen (tot € 710), per eind 2015.

790 euro was de gemiddelde netto huurprijs van onze duurdere
huurwoningen (vanaf € 710), per eind 2015

2,44% was de gemiddelde huurverhoging die wij per 1 juli 2015
doorvoerden

65,6% van de maximale huurprijs werd gemiddeld in rekening
gebracht

0,5 procent van de totale jaarhuur bedroeg de huurachterstand

Kwaliteit van wonen

4,6 miljoen euro is geïnvesteerd
in woningonderhoud en 
verbetering 

1 miljoen euro is geïnvesteerd 
in energiebesparende en 
levensloopbestendige 
maatregelen (90 woningen)

40% woningen met een groen
energielabel (A++, A+, A en B). 
Label C: 28%

8,3 is het cijfer dat huurders ons
geven voor onze dienstverlening 
bij ‘onderhoud’ aan hun woning

Dienstverlening

8,0 is het cijfer dat
huurders ons geven voor 
onze totale dienstverlening

42 klachten kwamen
binnen via de interne 
klachtenprocedure

1 klacht is behandeld 
door de regionale 
klachtencommissie

6,6 is het cijfer dat
huurders ons geven 
voor het afhandelen van 
klachten afhandelen 
(landelijk gemiddelde: 6,2)



Waar gaat de huur naartoe?

2030 woningen

€ 513,00  Gemiddelde huurprijs
per maand 

€ 71,10 Rente lasten en aflossingen

€ 189,33 Woningonderhoud en verbetering

€ 55,62 Verhuurdersheffing

€ 62,40 Belastingen en verzekeringen

€ 110,60 Organisatiekosten

€ 3,94 Leefbaarheid en sociaal beheer

€ 20,55 saldo t.b.v. investeringen/afschrijvingen

Onze organisatie

25 medewerkers waren in dienst, samen goed voor 20 fte’s
(voltijds dienstverband)

3 keer hadden we een overleg met alle medewerkers

3 medewerkers vormden de nieuwe OR

5 keer had de directeur-bestuurder overleg met de OR

Het huishoud-
boekje van 
WVH
Financieel gezond
WVH is financieel gezond. We voldoen 
aan de financiële normen die de 
externe toezichthouders bepalen. De 
financiële resultaten over 2015 zijn 
in lijn met de begroting 2015 en de 
verwachtingen. Ten opzichte van 2014 
zijn de inkomsten licht toegenomen 
door de gebruikelijke huurverhogingen 
en door de opbrengst van verkochte 
woningen. De uitgaven zijn ten opzichte 
van 2014 licht afgenomen. De uitgaven 
voor onderhoud zijn naar beneden 
gebracht zodat deze meer in lijn zijn 
met wat vergelijkbare corporaties 
uitgeven. De overige bedrijfslasten zijn 
gestegen door extra uitgaven die nodig 
waren om de organisatieveranderingen 
door te voeren.  

WVH 2.0
De veranderingen in de omgeving van WVH maakten dat 
we ook onze eigen organisatie op onderdelen moesten 
aanpassen. Daarom is in 2015 een organisatieverandering 
doorgevoerd onder de naam WVH 2.0. We hebben onze 
organisatiestructuur aangepast en functies anders ingevuld. 
We professionaliseren onze bedrijfsvoering zodat wij ook in 
de toekomst op efficiënte wijze een goede dienstverlening 
kunnen blijven bieden in Hoek van Holland. In 2016 zetten we 
de vervolgstappen. We nemen onze werkprocessen en onze 
bedrijfscultuur onder de loep. Met als doel een meer vraagge-
stuurde en huurdersgerichte houding.
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