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   MKW bericht 34, september 2011 

 

MKW Directeurendag 11 oktober 2011 
Op dinsdag 11 oktober 2011 organiseert het MKW platform weer een MKW Directeurendag, deze 
keer met als thema Wonen en Zorg. De bijeenkomst vindt plaats in De Hogewey in Weesp en start 
om 14.00 uur.  

Verpleeghuis Hogewey van Vivium Zorggroep behelst kleinschalig wonen in leefstijl voor 
dementerende ouderen in Weesp. Zie www.vivium.nl/hogewey_weesp 

Evenals de laatste MWK Directeurendag wordt gestart met de “De Zeepkist”; het creatieve 
programmaonderdeel waarop leden naar eigen inzicht onderwerpen kunnen agenderen en 
presenteren die interessant zijn voor andere MKW’ers.  

De kist is nog vrij en wanneer u een interessant thema met uw collega bestuurders wilt delen biedt 
De Zeepkist u een mooi podium. Aanmelden kan bij Lilian van Zandbrink. 
 
Na De Zeepkist volgt een rondleiding door De Hogeweyken en wordt een tweetal inleidingen 
verzorgd door Ellen Olde Bijvank van Quintis en Bram Baselmans van AAG. 

Ellen Olde Bijvank verzorgt een inleiding over de wijze waarop corporaties visie kunnen ontwikkelen 
voor optimale ontwikkeling van zorgvastgoed. Bram Baselmans schetst daarnaast een beeld van de 
wereld van de zorginstellingen en legt verbanden naar de actualiteit van wet en regelgeving.  

Voorzitter MKW platform neemt deel aan Rondetafelgesprek Herziening Woningwet 
Op 8 september jl. spraken o.a. Marinus Kempe, voorzitter MKW platform en Marc Calon, voorzitter 
Aedes met Tweede Kamerleden over de Herziening Woningwet. Het gesprek vond plaats in de vorm 
van een Rondetafelgesprek waarvoor verschillende stakeholders uit de corporatiesector waren 
uitgenodigd.  

Hieronder de standpunten (op hoofdlijnen) die Marinus Kempe tijdens het gesprek heeft ingebracht 
namens het MKW platform.  

Financierbaarheid van maatschappelijk vastgoed en duurdere huur een groot probleem 
“MKW-corporaties realiseren veel kleine woningbouwplannen in kleine kernen. Hierbij richten we 
ons niet alleen op sec de lage inkomensgroep, maar ook op de groep met een inkomen tot ca. € 
43.000 inkomen. Gemengde wooncomplexen dus. In uw visie, DAEB en niet-DAEB.  

Het financieren van dit soort woongebouwen wordt wel erg complex of zelfs onmogelijk, door de 
nieuwe regelgeving: een deel mag met staatsteun gefinancierd worden en een ander deel van het 
gebouw commercieel. Voor veel kleine plattelands corporaties wordt dit soort projecten erg 
ingewikkeld of onmogelijk, terwijl de behoefte van klanten er weldegelijk is en er vaak geen 
betaalbaar alternatief voor handen is.  
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Maatwerk kleine corporaties noodzaak 
De voorgestane administratieve of zelfs juridische scheiding brengt voor kleine organisaties onnodige 
bureaucratische regels en bijbehorende kosten met zich mee. Bovendien dwingt het deze 
organisaties de keuze te maken tussen extra kennis in huis te halen /in te kopen en stoppen met 
allerlei activiteiten. Bovenstaande zaken maken duidelijk dat het inzetten van corporatievermogen, 
zoals bijv. de opbrengst uit de verkoop van bestaand bezit, noodzakelijk blijft om zowel 
maatschappelijk vastgoed als duurdere huurwoningen te kunnen realiseren en blijvend te beheren.  

Gemeentelijke woonvisies. Regionale woonvisie noodzaak 
Lokale woonvisies laten helaas regelmatig te wensen over en zijn naast woningmarkt erg gericht op 
lokale ambities en groei. Zo heeft Regio Rivierenland, waar o.a. Woonstichting De Kernen actief is, te 
maken met een geplande overproductie van ca. 50% (10.000 woningen) doordat de individuele 
gemeenten nagenoeg allemaal koersen op groei, terwijl stabilisatie van het aantal huishoudens en op 
plekken krimp voor de deur staat! 

Een regionale woonvisie ( waarin de gewenste kwaliteit, kwantiteit en differentiatie) gecombineerd 
met een visie op ruimtelijke ontwikkeling is noodzaak. Provincies kunnen hierbij een positieve 
stimulerende en faciliterende rol spelen.  

Midden inkomens in een onmogelijke positie.Segregatie mogelijk gevolg  
Woonstichting de Kernen verhuurde voor 1 januari 2011 ca. 25 a 30 % aan klanten met een inkomen 
boven de €33.000, - (ca. 2 x minimum loon). Op dit moment ligt dat op ca. 7%. Ca. 18% van onze 
klanten zijn voor ons buiten beeld.  

Op de particuliere huurmarkt (niet of nauwelijks aanwezig in de zes gemeenten waar De Kernen 
actief is) zijn geen mogelijkheden voor hen. De goedkope koopsector is zeer beperkt (zie Open 
deuren, dichte deuren van o.a. de VROM raad, pag. 88 en 89).  

Deze groep kan niet meer verhuizen binnen de sociale huursector. Dure huur is niet of nauwelijks 
beschikbaar (als corporaties deze woningen niet aanbieden) en een koopwoning kan men niet 
financieren.  

Terugkoppeling ledenpeiling daeb juni 2011 
In juni 2011 heeft het MKW bestuur een peiling onder haar leden (121) gehouden. 60% van de leden, 
te weten 74 personen, hebben de vragen beantwoord. Hieronder leest u de antwoorden en 
resultaten. 
 
Vraag 1. Hoeveel woningen heeft uw corporatie totaal in bezit? 
Het totaal aantal woningen varieert van 1 tot 4969. Gemiddeld 1893 woningen per corporatie. 

Vraag 2. Hoeveel woningen hebben een huurprijs boven € 652? 
De huurprijzen variëren van € 0 tot € 960.  
Gemiddeld 47,2 woningen boven de € 652.  

Vraag 3. Heeft u plannen voor niet-daebwoningen in ontwikkeling? 
Ja, zegt 39% (29 respondenten), Nee, zegt 61% (45 respondenten) waarbij het aantal woningen voor 
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niet-daebwoningen varieert van 2 tot 200 en het gemiddeld om 27,1 woningen gaat. 
 

Vraag 4. Heeft u ander niet-daeb bezit? 
Ja, zegt 68% (50 respondenten) en Nee, zegt 32% (23 respondenten) 
De hoeveelheid niet-daeb bezit van de deelnemende corporaties varieert van 1 tot 2000 waarbij het 
gemiddelde op 57 niet-daeb bezit komt. 

Opvallend was tot slot dat 24 respondenten opmerkingen hebben geplaatst over: 

1. Het niet meetellen van garages bij de bepaling van het woningbezit 
2. De extra administratieve belasting, rompslomp, lastendruk, noodgrepen, lastenverzwaring die het 
aandeel niet-daeb met zich meebrengt. 

Excursie naar Brussel 
Op maandag 21 november 2011 bezoekt een delegatie van het MKW bestuur met een aantal MKW-
leden Brussel; doel van deze dag is nader kennismaken met de Europese ambtelijke- en politieke 
instellingen en met de lobby van Aedes. De dag wordt ingevuld met bezoeken aan diverse 
belanghebbende partijen. Tevens krijgt u een toelichting over actuele Europese dossiers(voor de 
corporatiebranche), het Europese besluitvormingsproces en overige Brusselse mores. 

We bezoeken: 
*Cecodhas Housing Europe (de Europese koepelorganisatie van Aedes) 
* Europees Parlement en de Europese Commissie 
* De Europese koepel voor de bouw en de Permanente Vertegenwoordiging van NL bij EU 

Meer informatie en aanmelden via Lilian van Zandbrink, netwerkmanager MKW. 

035 62 68 369, l.vanzandbrink@aedes.nl 

Bijeenkomst Regionalisering, ook interessant voor MKW’ers 

Op 4 oktober a.s. organiseert Aedes weer een bijeenkomst rondom het thema ‘regionalisering’. 

Tijdens de bijeenkomst staat de vergelijking van ontwikkelingen op het gebied van regionalisering 
tussen de sectoren Wonen en Veiligheid centraal. Aansluitend komt de vraag aan de orde welke 
kansen en obstakels er onlosmakelijk verbonden zijn aan regionalisering.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

13.00 – 13.15 uur introductie door Pierre Sponselee/Ruud van den Boom 
13.15 – 13.45 uur Claus Martinot (casus wonen) en Lex Mellink (casus veiligheid) 
13.45 – 14.00 uur reacties zaal 
14.00 – 14.30 uur verdieping casuïstiek door Eppie Fokkema 
14.30 – 14.45 uur reacties zaal 
14.45 – 15.15 uur pauze 
15.15 – 16.30 uur discussie onder leiding van Eppie Fokkema en afsluiting 
16.30          borrel en vertrek 
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Laatste aankondiging Kijk bij elkaar!dag woensdag 28 september 2011 
De MKW, kijk bij elkaar!dag is dé dag waarop een van uw MKW collega´s u de gelegenheid geeft een 
kijkje in de keuken te nemen. 

De corporaties die dit jaar de deuren openzetten, zijn: 

• Stichting Woningbouw Achtkarspelen Buitenpost 

• Woningstichting Ons Doel, Leiden 

• Wooncorporatie Wonion, Ulft 

• Christelijke Woningbouwvereniging De Goede Woning, Rijssen 

De MKW kijk bij elkaar!dag duurt van circa 9.30 uur tot circa 17.00 uur. U kunt per corporatie met 
maximaal 2 personen deelnemen. In principe is de inschrijftermijn gesloten, maar er zijn nog een 
paar plekken beschikbaar. Wanneer u zich nog wilt aanmelden, dan kunt u contact opnemen met 
Lilian van Zandbrink, netwerkmanager MKW. Telefoon 035 62 68 369, E-mail 
l.vanzandbrink@aedes.nl 

In de volgende nieuwsbrief leest u verslag van de Kijk bij elkaar!dag op basis van de ervaringen van 
deelnemers. 

Stand van zaken themapublicatie 2011 
De jaarlijkse MKW themapublicatie staat dit jaar in het teken van samenwerking waarbij het 
vertrekpunt de MKW corporatie als initiator van samenwerking is.  

Na een inhoudelijke aftrap over het belang en de kansen van samenwerking, met alle bijbehorende 
valkuilen en belemmerende factoren, worden vijf samenwerkings-verbanden en of -initiatieven 
gepresenteerd. Thema’s die onder andere aan bod komen zijn samenwerking op gebied van ICT en 
treasury en samenwerking tussen corporaties en welzijnsinstelling. 

De themapublicatie 2011 wordt, in tegenstelling tot afgelopen jaren, een combinatie tussen een 
gedrukt boekje en een digitale E-zine. De productie is eind augustus gestart en de verwachting is dat 
het medio oktober gepresenteerd kan worden.  

De corporatie als ontwikkelaar, eigenaar en exploitant MFC 
Excursie MFC Antares ontwikkeld door Woningstichting Leusden. 
 
Op 21 september vindt tussen 15.00 tot 17.00 uur een excursie en inhoudelijk programma plaats 
over MFC Antares in Leusden.Bij de bouw van het nieuwe multifunctionele centrum Antares was niet 
het schoolbestuur, kinderdagverblijf of de gemeente de opdrachtgever en initiatiefnemer, maar 
Woningstichting Leusden. In de praktijk huren de gemeente en opvangbedrijven nu ruimte voor 
onderwijs en opvang van Woningstichting Leusden die eigenaar van het gebouw is. 
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Programma 
15.00 uur Opening en kort exposé over huisvesting onderwijs en opvang 
15.15 uur Ervaring in Leusden 
· Wichert Eikelenboom; Algemeen directeur Stichting Voila 
  (Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld) 
· Woningstichting Leusden door Andre van de Water; 
· Vragen 
15.45 uur Rondleiding 
16.30 uur Evaluerend gesprek met betrokkenen en deelnemers. 
17.00 uur Informele uitloop 

Via onderstaande link kunt u zich aanmelden en een routebeschrijving  

http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/?q=excursie%20Leusden%20huisvesting%20onde
rwijs%20en%20opvang%20door%20corporatie 

Stichting Visitatie Woningcorporaties in gesprek met MKW-bestuurders en leden 
Momenteel worden gesprekken gevoerd met bestuurders van MKW corporaties en de stichting 
Visitatie Woningcorporaties NL over de eventuele aanpassing van de methodiek voor kleine 
corporaties. Over de uitkomsten van de gesprekken en de herziening van de visitatiemethodiek voor 
kleine corporaties wordt u uiteraard geïnformeerd zodra daar aanleiding toe is.  

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marc van Rosmalen, M.vanrosmalen@aedes.nl 

Agenda 
MKW bestuursvergadering woensdag 21 september 2011 
Kijk bij elkaar!dag woensdag 28 september 2011 
MKW Directeurendag, dinsdag 11 oktober 2011 
Brusselreis, maandag 21 november 2011 
MKW bestuursvergadering woensdag 30 november 2011 
 

 

MKW berichten is een uitgave van MKW, platform voor woningcorporaties, ter informatie voor leden en belangstellenden.  

Secretariaat: Eveline Hacquebard Telefoon (035) 6268250 (maandag, woensdag, donderdag)  

Fax (035) 6268288, e-mail MKW@aedes.nl 

 

 


