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Geacht bestuur, 
 

Hierbij ontvangt u de toezichtbrief over het onderzoek dat ik op uw corporatie heb 
uitgevoerd. De basis daarvoor is het gezamenlijk beoordelingskader van de 
Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
(WSW).  

Gezamenlijk beoordelingskader 
Bij het onderzoek richt de Aw zich op de governance van uw organisatie. Het 
WSW richt zich op het bedrijfsmodel. Gezamenlijk beoordelen we de financiële 

continuïteit van uw corporatie. 

Integraal toezicht 
De Aw houdt integraal toezicht. Dit betekent dat verschillende risicogebieden in 
onderlinge samenhang worden onderzocht. Rechtmatigheid en integriteit zijn geen 
onderdeel van het gezamenlijk beoordelingskader Aw-WSW, maar wel onderdeel 

van het integrale Aw toezicht.  

De Aw toetst daarnaast jaarlijks op rechtmatigheid. Deze toets richt zich in ieder 

geval op de onderdelen passend toewijzen, staatssteun, huursom en WNT. Voor 
deze beoordeling maakt de Aw gebruik van de gegevens van de 
verantwoordingsinformatie (dVi). De conclusies daarvan staan niet in deze brief, 
maar u ontvangt daarover uiterlijk 1 december een aparte brief.  

Risicogerichte aanpak 
De planning en uitvoering van het onderzoek is gebaseerd op een 

risicobenadering. Daarbij is het streven om jaarlijks voor elke corporatie een 
onderzoek op basis van het gezamenlijk beoordelingskader uit te voeren.  

Als op basis van het onderzoek wordt ingeschat dat het risico laag is, zal de 
inhoud van de toezichtbrief beknopt zijn; de brief vermeldt dan dat er geen 

aanleiding is tot het verrichten van nader onderzoek.  

Als sprake is van een verhoogd risico, zal daar in deze brief nader op worden 
ingegaan. Op deze onderdelen benoemt de brief dan vervolgafspraken, 

actiepunten, aandachtspunten en/of interventies.  

  

https://www.ilent.nl/documenten/publicaties/2018/11/12/gezamenlijk-beoordelingskader-aw-wsw
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Resultaten vergelijken 
De Aw heeft het opendata-dashboard uitgebreid met nieuwe onderwerpen. De 
data voor het dashboard komt uit de jaarlijkse prognose- en 
verantwoordingsinformatie (dPi en dVi) die woningcorporaties aanleveren bij de 
Aw. In het dashboard kan u per onderdeel een vergelijking maken met de 

woningmarktregio, corporaties onderling, grootteklasse en afgezet tegen het 
gemiddelde van Nederland. Hierdoor is het mogelijk om verdiepende analyses uit 
te voeren.  

 
Basisonderzoek 2021 
In het onderzoek heb ik gebruik gemaakt van de volgende informatie: 
 dVi gegevens 2020 

 dPi gegevens 2020 
 Jaarverslag 2020 
 Meerjarenbegroting 2021 t/m 2025 
 Management letter 2020 en accountantsverslag  2020 
 Onderzoeksresultaten WSW, brieven van 13-07-2021, 26-11-2020 en 14-04-

2020 

 Voorgaande oordelen Aw 
 Opgevraagde governance inspectie documenten 
 

Conclusie 
Het onderzoek geeft geen aanleiding om voor uw corporatie een nader onderzoek 
uit te voeren. De risico inschatting voor uw corporatie is laag op alle onderdelen 
van het beoordelingskader. Dit betekent dat ik geen interventies opleg en geen  

toezichtafspraken met u maak. 

De Aw concludeert op basis van de uitgevoerde governance inspectie dat WSV 

niet alleen aan de opzet van de criteria voor good governance voldoet, maar dat 

ook de werking van de governance bij WSV als positief beoordeeld wordt. De Aw 

beoordeelt per saldo de risico’s in de governance voor WSV in de risicocategorie 

’laag’.  
 
Naar aanleiding van de gehouden governance inspectie op 20 oktober 2021 geef 
ik u de volgende aanbeveling mee: 
 

- Hoewel de corporatie op basis van wet- en regelgeving hiertoe niet 
verplicht is, vraagt de Aw aan de bestuurder en de RvC om na te denken 

over de controller, zijn werkzaamheden, inzet en zijn dubbelfunctie. 

Ik ga ervan uit dat u deze aanbeveling betrekt bij de eerstkomende zelfevaluatie 
en mij daarover naderhand informeert. 
 

Stabiliteit voorspelbaarheid data 
De Aw zag dat in 2020 de ICR (eenmalig) niet voldoet aan de norm van > 1,4.  
U verklaarde aan het WSW dat de oorzaak de betalingen zijn van de VPB-
aanslagen over de jaren 2020 en 2021. Tevens gaf u aan dat het lastig is om deze 
VPB-uitgaven juist te voorspellen, mede door de relatieve onvoorspelbaarheid van 
de WOZ-waardeontwikkeling. Vanaf 2022 zouden de VPB-uitgaven weer zijn 
genormaliseerd. Gelet op de relatief beperkte schaalgrootte van uw corporatie 

kunnen gewijzigde uitgaven leiden tot een bijstelling van de voorgenomen 

activiteiten en/of afwijking van uw prognose. Dit doet relevante afbreuk aan de 
voorspelkracht van uw prognose.  

De Aw sluit zich aan bij de opmerking van WSW om de prognose van de VPB-
uitgaven in 2021 en de jaren daarna extern te laten toetsen. 
 
  

https://opendata-dashboard.cijfersoverwonen.nl/dashboard/opendata-dashboard
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Governance 
Op 20 oktober 2021 voerde de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een governance 
inspectie uit bij Woonstichting Valburg (WSV) te Zetten. Deze inspectie heeft als 
doel te toetsen of de corporatie voldoet aan de criteria die de Aw stelt aan een 
goede governance.  
 
Op basis van risicoanalyse geselecteerde onderwerpen die bij WSV spelen, is in 

deze governance-inspectie onderzocht hoe het bestuur en de RvC in de 
organisatie staan en of de governance van WSV daarmee voldoende waarborgen 
biedt voor een goed functionerende corporatie in haar maatschappelijke 
omgeving.  
De Aw concludeert op basis van de aangereikte stukken en de gevoerde 
gesprekken dat WSV niet alleen aan de opzet van de criteria voor good 
governance voldoet, maar dat ook de werking van de governance bij WSV als 

positief beoordeeld wordt. De Aw beoordeelt per saldo de risico’s in de 
governance voor WSV in de risicocategorie ’laag’. 
 
Samenvatting governance inspectie 
 

Bestuur, Raad van Commissarissen en hun relatie 

De Aw heeft het beeld dat de bestuurder nog steeds passie en drive heeft om 

WSV te besturen, ook al is hij al langere tijd bestuurder. Jaarlijks toetst de RvC de 

huidige bestuurder op zijn functioneren en geschiktheid voor de toekomst. De Aw 

beluisterde in de gesprekken dat de bestuurder zijn verantwoordelijkheid neemt 

en feedback ter harte neemt, ook al is dat laatste soms lastig. De Aw leest uit de 

documenten en hoort uit de gesprekken dat de bestuurder voldoende tegenkracht 

krijgt vanuit de RvC en de organisatie.  

De RvC bestaat uit een divers gezelschap. Bestuurder en RvC zijn open in hun 

communicatie en durven hun standpunt na stevige discussies te wijzigen. De RvC 

geeft vorm aan haar drie rollen als intern toezichthouder waarbij zij erkent dat zij 

op bepaalde onderwerpen nog zoekende is. Als ontwikkelpunt geeft de RvC aan 

dat zij het woongebied van WSV beter willen leren kennen en het gesprek aan 

willen gaan met andere commissarissen van buurcorporaties om informatie uit te 

wisselen en om op die manier haar bijdrage aan WSV te vergoten. De Aw vindt 

het een goed streven om op die manier de blik te verruimen en de 

klankbordfunctie mogelijk meer vorm te geven en te versterken. De Aw ziet de 

nieuwe toezichtvisie tegemoet zodra deze gereed is. 

 
Visie van Woonstichting Valburg en haar toekomst 

De Aw concludeert dat WSV een stabiele organisatie is en bezig met de toekomst 

en haar taak. De RvC zal de huidige bestuurder blijven toetsen op zijn 

functioneren en geschiktheid maar verkent ook de mogelijkheden voor de 

toekomst van de organisatie. Er is de komende jaren een grote opgave waarbij de 

nabijgelegen grote steden Arnhem en Nijmegen steeds meer van invloed kunnen 

zijn op WSV. De bestuurder zegt zelf dat de uitdaging voor WSV groter is dan 

ooit. Bestuurder en RvC zien hier zowel kansen en uitdagingen en zullen die 

steeds afwegen waarbij kernwaarden en eigenheid van WSV belangrijk zijn.  

 

Samenwerkingsverbanden 

Op het gebied van samenwerking is WSV de afgelopen jaren gegroeid. Waar de 

communicatie met de HBV, gemeente en zorgpartner eerst moeizaam verliepen, 

gaat dat nu een stuk beter. Natuurlijk zijn er nog weleens meningsverschillen en 

schuurt het soms maar door telkens opnieuw aandacht te hebben voor de 

communicatie, vooraf beter na te denken hoe zaken uit zullen pakken, lijkt het 

beter te gaan.  
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De bestuurder erkent dat hij op dit gebied nogal eigenzinnig kan zijn en daarbij 

de grenzen opzoekt. Tegelijk geeft de bestuurder aan dat hij feedback vraagt van 

partijen en RvC en dit ter harte neemt. De samenwerking met andere 

woningcorporaties wordt steeds beter; Vanuit Woonkr8 wordt er op diverse 

gebieden samengewerkt en nieuw is de gestructureerde samenwerking met de 

corporaties in Lingewaard en Overbetuwe; het middengebied van Arnhem en 

Nijmegen. 

 

Controller en zijn werkzaamheden 

WSV is een organisatie van ca. 1.225 eenheden die op grond van wet- en 

regelgeving geen controller in de organisatie behoeft te hebben. Sinds 2015 heeft 

WSV een coördinator financiën in dienst die daarnaast de functie van controller 

vervult. Dat dit een dubbelfunctie is, bleek ook uit het gesprek wat de Aw met de 

controller voerde. De controller is gericht op de financiën. De controller is open in 

zijn communicatie naar de bestuurder en RvC. De controller biedt meerwaarde bij 

risicomanagement, investeringsvoorstellen en scenariobeschrijvingen maar zou in 

de ogen van de Aw nog meer waarde kunnen toevoegen als hij gevraagd en 

ongevraagd breder ingezet zou kunnen worden op meer onderdelen dan 

financiën. Een goede governance is gebaat bij een vorm van control. 

Hoewel de corporatie op basis van wet- en regelgeving hiertoe niet verplicht is, 

vraagt de Aw aan de bestuurder en de RvC om na te denken over de controller, 

zijn werkzaamheden, inzet en zijn dubbelfunctie.  

 

Integriteit / (schijn van) belangenverstrengeling 

De Aw heeft het beeld dat processen helder en transparant zijn in de organisatie 

en dat er onderling open gecommuniceerd wordt. Medewerkers spreken elkaar 

steeds meer aan. De bestuurder communiceert open naar zijn medewerkers 

waarbij hij een discussie niet uit de weg gaat. Daarbij zijn de positie van de 

gesprekspartner (medewerkers) en het zich veilig voelen om frank en vrij te 

reflecteren op hun bestuurder, naar eerste indruk van de Aw, mogelijke 

aandachtpunten voor de bestuurder. 

De Aw heeft de indruk uit documenten en gesprekken dat integriteit en of (schijn 

van) belangenverstrengeling doorleefd wordt in de organisatie en bij RvC. 

 
 
Tot slot 
Ik vraag u deze toezichtbrief te delen met uw Raad van Commissarissen en uw 
stakeholders over de inhoud ervan te informeren. Om transparant te zijn, plaatst 

de Aw deze toezichtbrief op de website. 

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief dan kunt u uiteraard contact 
met mij opnemen. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

SENIOR INSPECTEUR ILT/AUTORITEIT WONINGCORPORATIES, 
 
 
 
J.A. van Dijk-van Wetten 


