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Toezichtbrief 2C[6

Geacht bestuur,

op grond van artikel 61 lid 3 van de Woningwet 2015 beoordeelt de Autoriteit
woningcorporaties (Aw) laarlijks integraal iw corporatie. De Aw
maakt hierbÍj
gebruik van uw verantwoonlÍngsinfoimatie (dVi) en prcgnose-iniormatie
(dpí), uw
jaarverslag (inclusief h.et volkshuisvestingsverslág), jaairekening,
stukken van de
accountant en andere inforrnatie ten aanzien van deelarïivíteiten.
Het integrale toezicht is gericht op de governance, integ;riteit, rechtmatigheid
en
de bescherming van het maatschapperíjk vermogen, Hiilrbij wordt het
funclioneren van de corporatie in samenhang uelien en arjezet iàg*n
noro,"n
(vanuit wetgeving en bereidsregers) en het rÍsicoproÍier vaí uw corporatie.

In deze oordeelsbrief treft u de resurtaten van het ondezoek en de
deelactivÍteiten van uw corporatie aan.
Governance

onder governance verstaat tle Aw de activireiten van sturen, beheersen,
toezicht
houden en verantwoorden in hu.n onderlinge samenhang. De governance
inspectie
van 25 oktober 2016 heeft gereid tot de vàrgende oevin,áingeí ai*
t"n tijde van de
inspectie reeds met u zijn besproken:
woningcorporaties zijn op grond van artikel II, tweede lid van de Hezieningswet
wettelijk verplicht hun sfatutren aan te passen en deze vóór l jinuari 2017
in
overeenstemming te brengen met de nieuwe woningwet. op gtrond hiervan
heeft u
uw statuten gewijzigd en dele in de zomer van 201É uoor d"-""Àte
maal aan uw
al gemene ledenvergaderi,ng'voorgelegd. omdat daarbij geen gekwariflceerde
rneerderheid werd behaald, zullen de concept-statuten cip 7 décember
a.s.
opnreuw ter stemming worden gebracht in de algemene iedenvergadering.
De Aw acht een posítieve ber;luitvorming, waarmee de statuten

tijdig in lijn met de
nieuwe woningwet worden gebracht, van groot belang en zal nieftorereren
dat u
daar op 1 januari 2017 nog niet aan voldoet, Een derlelijke situatie zal leÍden
tot
passende
een
interventie.
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Verder stelt de Aw zich op hcrt standpunt dat hêt tijd is dlat deze kwestie wordt
afgehandeld, zodat de woningbouwvereniging en ziln belanghebbenden zich weer
kunnen richten op hun toekomst, Daarbij zallanoacht n.'oeien z'rjn voor het in
kwalitatieve en in kwantitatieve zin op sterkte brengen v,an het intern toezicht.
De
huidige situatie (de Rvc bestaat uit 1 persoon en eiis o;r dit momenr geen
huurderscommissaris) acht de Aw zorgwekkend en onwernselijk. oaarbii is het
van
belang dat het intern toezicht zich ervan bewust is dat irr de nieuwe
organisatiestructuur met nanre de klankbordrol in belanq toe zal nemen als
bestuur en directie in 1 persoon zijn belegd. Als laatste is het noodzakelijk dat

Inspectl€ Lccfoft€cvlng en

ïrrnSport

AutoÍlteit wonlngcorporàHes

Ootum
10 november 2016

OnJ kcnmÊrk
I82o16-AW-35502-11454

u

het strategisch voorraadbeleid actualiseert waarbij teverrs rekening wordt
gehouden met uw financíële positÍe, de opgave die er ligt bínnen de
bestaande
woningvoorraad en met de toekomstige vraag in de woÁingmarkt in uw regio.
De Aw zal de ontwikkelingen rondom uw governance de komende maanden
nauw
blijven volgen.
Rechtrnatigheid
Ten aanzien van de naleving van wet- en regelgeving heb ik op basis van de
beoordeelde stukken de volgende opmerking:
90o/o norm staalssteun

uit uw verantwoordingsstukken over verslagjaar 2015 maak ik op dat de
accountant de juistheid en volledigheid van u,rl opgêve inzake de
toewijzingsgegevens heeft kunnen vaststellen en dat uw toewijzingen van
woongelegenheden met een maandhuur tot € 710,6g vo,rr 90fo of meer zi;n
gedaan aan huíshoudens met een inkomen beneden de i,nkomensgrens
van
€ 34.911,-/€ 38,950,-. Hierrnee vordoet u aan de staatssiteunregeiing.

Het onderzoek richt zich op drie toezichtvelden (omvalristicot realisatiebeleid en
efficiency en doelmatigheid) die van invloed kunnen zijn op het bescnerÍnen van
het rnaatschappelijk verrnogen van een corporatie.
De beoordeling van uw corporatie geeft geen aanleiding tot het maken van
opmerkingen.

Eollow-up
De hiervoor beschreven integrale beoordeling 2016 leidt ertoe dat de Aw u
verzoekt u haar op de hoogte te houden van belangriJke ontwikkelingen in de
governance van Beter wonen. Daarbij denken wij in ieder geval aanlde
uitkomst
van de stemming in de. alg.emene ledenvergadering, de vorderingen rondom de
organisatiewijzigingenlandere acties als gevolg van de stemminj en de
vorderingen rondom de b-enoeming van leden van de raad van tóezicht. wij zullen
in april 2017 het initiatief nemen om opnieuw met u in gr:sprek te gaan over uw
governance. Indien nodig kan dit gesprek eerder plaatsvinden.
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Een afschrift van deze brief stuur ik ter ínformatie
aên uw raad van
commissarissen/raad van toezicht. De Aw maakt
individuere ooroeten en daaruit
inrervenries

De wijze waarop de Aw het toezÍcht uitoefent
kunt u vinden op de website.
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Ik veaoek u de voor uw or'ganisatíe relevante
stakeholders hierover te
informeren.
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