
 
 
 
 
 
 
Aan de bewoners van dit pand 
 
 
 
 
Onderwerp : Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
Datum : 27 november 2012 
 
 
Geachte mevrouw/heer, 
 
Op 24 oktober 2012 informeerden wij u over de uitgangspunten voor de plannen voor 
Sluispolder-West. Deze uitgangspunten zijn samen met het college van burgemeester en 
wethouders opgesteld. De gemeenteraad moet hierover nog besluiten. Wij zijn een financieel 
gezonde corporatie en hebben de gevolgen van het Regeerakkoord al doorberekend in de 
planvorming voor Sluispolder-West. Een recente ontwikkeling heeft er echter toe geleid dat 
ook Maasdelta nu gedwongen wordt om ‘pas op de plaats te maken’. De plannen in 
Sluispolder-West kunnen wij hierdoor helaas niet uit voeren of tenminste, voorlopig niet. 
 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 
Het Regeerakkoord (Rutte II) zorgt al een tijd voor veel opschudding in de woningmarkt. De 
heffingen voor woningcorporaties lopen op tot zo’n 2 miljard euro per jaar. Maasdelta heeft 
daar in haar meerjarenplanning al rekening mee gehouden. Echter, op 22 november 2012 is 
bekend gemaakt dat het WSW vanaf 2014 niet langer garant staat voor nieuwe leningen aan 
alle corporaties. Volgens het fonds hebben corporaties niet genoeg geld om rente en 
aflossingen te betalen. Door dit besluit is er, ondanks onze financieel gezonde situatie, ook bij 
Maasdelta onzekerheid ontstaan. De vraag is namelijk of wij in de toekomst nog wel leningen 
kunnen verkrijgen. Zonder leningen/geld kan Maasdelta niet bouwen en investeren, ook niet in 
Sluispolder-West.  
 
Eerst duidelijkheid 
U zult begrijpen dat Maasdelta de plannen in Sluispolder-West onder deze omstandigheden 
niet kan uitvoeren. Ook de aangekondigde voorlichtingsavonden worden om die reden 
opgeschort. Voordat wij een overeenkomst met de gemeente Maassluis kunnen sluiten, 
hebben wij eerst duidelijkheid nodig over de benodigde garanties voor nieuwe leningen door 
het WSW. Op het moment dat het WSW haar garanties in positieve zin voor Maasdelta bijstelt, 
zullen wij onze intentie om in Sluispolder-West te investeren alsnog waarmaken.  
 
De komende tijd houden wij u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u vragen of 
wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact op met afdeling Verhuur van Maasdelta 
Maassluis via telefoonnummer (010) 593 04 30.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Frank van der Plas 
vestigingsmanager 


