
Jaarlijks blikt WVH ‘in vogelvlucht’ terug op de resultaten van het jaar ervoor.  

2O16 was een dynamisch jaar met een volle verander-agenda. In dit overzicht lichten 

we er een paar hoogtepunten uit. Maar we geven ook een overzicht van ons ‘gewone 

werk’. We hebben woningen verhuurd aan nieuwe huurders, voerden reparaties en 

onderhoud uit en gaven u zo goed mogelijk antwoord op alle vragen die u ons stelde. 

 

 

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@wvhwonen.nl 

of op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur via  

0174 - 38 99 40.

2O16, een dynamisch jaar

Jaaroverzicht



Voor wie we er zijn 

•  80 woningen opnieuw verhuurd

•  69 huishoudens geholpen aan een sociale 

huurwoning

•  11 woningen verhuurd in de vrije sector

•  17 woningen voor 55-plussers opnieuw verhuurd

• 29 woningen verhuurd aan starters

•  1 overkoepelende huurdersorganisatie: Houdt 

Zicht

•  20-tal huurders vormt een huurdersplatform  

als achterban voor het bestuur van Houdt Zicht

•  2 vaste bewonerscommissies

•  4 bewonerscommissies specifiek voor groot 

onderhoud- en sloop/nieuwbouw projecten

 

 

Beschikbaarheid

Het aantal nieuwe verhuringen liep iets terug omdat 

in 2016 minder mensen hun huur opzegden dan het 

jaar daarvoor. Daarmee blijft de doorstroming een 

belangrijk punt van aandacht. WVH probeert onder 

andere via de inzet van een ‘wooncoach’ de door-

stroming te stimuleren. Senioren die naar een 

gelijk vloerse woning willen verhuizen, kunnen met 

bemiddeling van de wooncoach sneller verhuizen 

naar een gelijkvloerse woning. Het gaat om kleine 

aantallen huurders die we op deze manier helpen. 

Maar die huurders zijn na hun verhuizing zeer  

tevreden. We zetten dit project door en hebben  

het in 2016 zelfs iets uitgebreid. De leeftijdsgrens is 

verlaagd. Ook 55-plussers komen nu in aanmerking 

voor een verhuizing via de wooncoach.

 

 

Beschikbaarheid in cijfers 

•  1.983 woningen, 4 bedrijfspanden,  

1 sociaal pension met 8 plaatsen en  
1 verzorgingshuis

•  5 huishoudens via de wooncoach verhuisd

•  66 Korrelbeton woningen gesloopt om plaats te 

maken voor levensloopbestendige appartementen

•  0 woningen verkocht

•  1 woning gelabeld als Lokaal Maatwerk, speciaal 

voor Hoekenezen 

•  70 woningzoekenden reageerden gemiddeld op 

een vrijkomende woning

Betaalbaarheid

In 2016 heeft WVH extra ingezet op betaalbaarheid 

van de huur. We beperkten de jaarlijkse huurstijging. 

En via passend toewijzen zorgden we ervoor dat 

95% van de nieuwe huurders een woning kreeg 

toegewezen die bij hun inkomen past. De gemid-

delde netto-huur voor een sociale huurwoning in 

Hoek van Holland lag in 2016 op € 532. 

 

Betaalbaarheid in cijfers

•  € 532 was gemiddeld de netto huur 

van onze sociale huurwoningen (tot € 710), per 

eind 2016

•  € 797 was gemiddeld de netto huurprijs van 

onze duurdere huurwoningen (vanaf € 710),  

per eind 2016 

•  1% was de gemiddelde huurverhoging die wij  

per 1 juli 2016 doorvoerden

•  66% van de maximale huurprijs werd gemiddeld 

in rekening gebracht

•  0,5% van de totale jaarhuur bedroeg de 

huurachterstand

 

 
Kwaliteit van wonen

WVH beperkte de huurverhogingen, maar heeft in 

2016 toch flink geïnvesteerd in de kwaliteit van haar 

woningen. We zijn het afgelopen jaar gestart met 

twee grote onderhoudsprojecten: in de Houtmanflat 

en in de Oud-woningen. De laatstgenoemden zijn 

een Rijksmonument. De sloopwerkzaamheden van 

een deel van de Korrelbetonwoningen aan de Prins 

Hendrikstraat zijn uitgevoerd. En de voorbereidingen 

voor de nieuwbouw van levensloopbestendige 

appartementen op deze plek zijn gestart. Naast een 

goede woning zijn voor de kwaliteit van wonen ook 

de woonomgeving en onze dienstverlening van 

belang. Daarvoor investeren we in leefbaarheid en 

sociaal beheer, zetten we huismeesters in, bemidde-

len we in overlastsituaties en handelen we klachten 

over onze dienstverlening zo goed mogelijk af. 



Kwaliteit van wonen in cijfers

• 3,2 miljoen euro is geïnvesteerd in   

 woning onderhoud en verbetering 

• 0,1 miljoen euro is geïnvesteerd in energie   

 besparende en levensloopbestendige maatregelen  

 (26 woningen)

•  27% van onze woningen hebben een groen 

energielabel (A++, A+, A en B), 21% heeft  

energielabel C

•  8,4 is het cijfer dat huurders ons gaven voor onze 

dienstverlening bij ‘onderhoud’ aan hun woning 

 

Woonomgeving

•  € 3.000 is geïnvesteerd in leefbaar-

heid en sociaal beheer

•  3 huismeesters

•  47 meldingen van overlast zijn naar tevredenheid 

opgelost, 5 zijn nog in behandeling 

 

Dienstverlening

•  8,0 is het cijfer dat huurders ons 

geven voor onze totale dienstverlening

•  82 klachten handelden we af via onze interne 

klachtenprocedure

•  1 klacht is behandeld door de regionale  

klachtencommissie

 

WVH in ontwikkeling

WVH heeft in 2016 een nieuwe organisatiestructuur 

gekregen. Functies van medewerkers zijn aangepast. 

Daarvoor volgden veel van hen een ontwikkelings-

traject en / of een opleiding. We hebben nieuwe 

managers welkom geheten voor de afdelingen 

Vastgoed en Financiën & Control. Door deze  

veranderingen maken we van WVH een toekomst-

bestendige corporatie. 

Er is veel energie gestoken in het verder verbeteren 

van de samenwerking met onze belangrijkste 

partners: onze huurders, de huurdersorganisatie en 

de gemeente Rotterdam.  

 

Houdt Zicht en WVH tekenden ook een nieuwe 

participatieovereenkomst. Deze is aangegaan voor 

onbepaalde tijd, met de afspraak om jaarlijks samen 

te kijken of de afspraken nog voldoen.  

WVH maakte met de gemeente in 2016 nieuwe 

prestatieafspraken. Dat gebeurde dit jaar voor het 

eerst met drie partijen; ook de huurdersorganisatie 

nam deel. We maakten afspraken over het wonen in 

Hoek van Holland, op basis van de nieuwe Woonvisie 

van de gemeente.  

De Woningwet stelt veel nieuwe regels voor het 

besturen van en toezicht houden op een woning-

corporatie. Alle corporaties moesten in 2016 hun 

statuten aanpassen. WVH heeft hierover veel en 

zorgvuldig overleg gehad met de leden van de 

vereniging. De belangrijkste wijziging voor WVH was 

het opheffen van de Raad van Afgevaardigden als 

orgaan binnen de vereniging. 

 

 
Onze organisatie in cijfers

•  20 medewerkers waren in dienst, 

samen goed voor 15,83 fte’s (voltijds dienst-

verband)

•  20 opleidingen hebben de medewerkers in totaal 

gevolgd

•  7 keer hadden we een overleg met alle mede-

werkers

•  3 medewerkers vormden de OR

•  5 keer had de directeur-bestuurder overleg met 

de OR

•  1 nieuwe participatie-overeenkomst tussen Houdt 

Zicht en WVH

•  30 actieve huurders in het huurdersplatform

•  3 partijen tekenden de prestatieafspraken 2016: 

Gemeente, Houdt Zicht en WVH

•  2 klankbordbijeenkomsten met leden van de 

vereniging

•  2 algemene ledenvergaderingen
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Financieel gezond

WVH is financieel gezond. We voldoen aan de 

financiële normen die de externe toezichthouders 

bepalen. De Woningwet verplicht corporaties per  

1 januari 2017 in hun administratie een duidelijke 

scheiding aan te brengen tussen activiteiten voor 

hun sociale woningbezit en die voor hun commer-

ciële woningbezit. Dat leverde veel administratieve 

rompslomp op, waar huurders in de praktijk weinig 

tot niets van merken. 

Daarnaast moesten alle woningcorporaties met 

terugwerkende kracht per 1 januari 2015 ook hun 

sociale woningen op een andere manier waarderen 

dan tot nu toe. De nieuwe manier is ‘marktwaarde  

in verhuurde staat’.  

De gevolgen hiervan zijn vooral te zien aan het 

resultaat op onze balans. In 2016 een extra resultaat 

van ca. € 21 miljoen en een grote stijging van het 

eigen vermogen van WVH met ca. € 126 miljoen.  

Het gaat hier niet om geld dat WVH kan investeren 

of uitgeven. Volgens deze nieuwe manier van 

waarderen zijn de woningen van WVH op papier 

meer geld waard. 

 

 

 
Met vertrouwen de toekomst in

Door alle veranderingen in 2016 zien we binnen  

WVH vol vertrouwen de toekomst tegemoet. 

Betaalbaarheid voor de laagste inkomens blijft een 

belangrijk punt. We vragen in 2017 van de hogere 

inkomens om iets meer bij te dragen via de inkomens-

afhankelijke huurverhoging.

We werken in 2017 verder aan ons investerings-

programma om de kwaliteit van onze huurwoningen 

ook in de toekomst ‘gewoon goed’ te houden.  

WVH zet in op energiezuinigheid van haar woningen. 

We werken de plannen voor de nieuwbouw aan de 

Prins Hendrikstraat verder uit. Daarbij vragen we 

belangstellenden en omwonenden actief mee te 

denken. Én we zetten meer in op het digitaal maken 

van onze dienstverlening. We willen dat huurders  

zelf meer kunnen regelen via onze website.  

Klaar voor de toekomst!

€  187
€  38

€  139

€  98

€  2 €  3

€  61

Huishoudboekje WVH 

•   1983 woningen

•   € 528 gemiddelde huurprijs per maand

    rentelasten en aflossingen

    woningonderhoud en verbetering

    verhuurdersheffing

    belastingen en verzekeringen

    organisatiekosten

    leefbaarheid en sociaal beheer

    saldo voor investeringen/afschrijvingen


