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Geacht bestuur,

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) beoordeelt of uw corporatie voldoet aan de
vereisten op het gebied van good governance, integriteit, rechtmatigheid en
financiële continuïteit. Daarbij beoordeelt de Aw ook of het maatschappelijk
gebonden vermogen voldoende wordt beschermd. De Aw beoordeelt integraal. Dit
betekent dat de verschillende risicogebieden in onderlinge samenhang worden
beoordeeld.

Op 9 mei 2018 ontving u van de Aw een integrale oordeelsbrief 2017-2018. Aan
de hand van nieuwe verantwoordingsinformatie (dVi2017), en andere beschikbare
informatie heeft de Aw voorafgaande aan beoordeling een risicoselectie
uitgevoerd. Op basis van deze selectie zal de Aw een deel van de corporaties niet
nader onderzoeken of slechts beperkt onderzoeken (alleen op rechtmatigheid en
leefbaarheid).

Op basis van deze risicogerichte benadering zien wij geen aanleiding uw
corporatie integraal te onderzoeken. Dit betekent dat wij geen interventies
opleggen.

Wel maakte ik met u de afspraak om de voortgang van de ingezette maatregelen
om uw governance verder te verbeteren met u te bespreken. Ik neem voor het
plannen van deze afspraak contact met u op.

Ik verzoek u deze briefte delen met uw Raad van Commissarissen en tevens de
voor uw organisatie relevante stakeholders over deze integrale beoordeling te
informeren. De Aw maakt haar individuele oordelen en daaruit voortvloeiende
interventies openbaar via de oordeelsbrief en publiceert deze op de website.

Voor nadere informatie kunt u met mij contact opnemen.
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Hoogachtend,

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRUKSRELATIES,
namens deze,

DE SENIORINSPECTEUR ILT/AUTORITEIT WONINGCORPORATIES,

Inspectie Leefomgeving en
Transport
Autoriteit woningcorporaties
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31 oktober 2018

Ons kenmerk

H271763
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