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Achtergrond

De VTW heeft per 1 januari 2011 de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken in het leven geroepen, die
onafhankelijk van de VTW opereert. De Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken heeft onder meer ten
doel het met raad ondersteunen van de raad van commissarissen of de raad van toezicht van een
woningcorporatie of van een individueel lid wanneer zij een vermoeden van een onenigheid of misstand
constateren.

De VTW heeft bewust een mogelijkheid gecreëerd voor commissarissen en toezichthouders van een
woningcorporatie om in vertrouwelijkheid met de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken te kunnen
spreken. Toegang tot de adviesgroep is laagdrempelig en gevoelige dossiers kunnen in volstrekte
vertrouwelijkheid worden besproken. De leden van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken hebben
ieder op hun eigen terrein verstand van de woningcorporatiesector en beschikken over ruime ervaring.

Aantal adviesvragen

Er zijn gedurende het vijfde jaar drie serieuze adviesvragen binnengekomen, die voldoen aan het
protocol melding en werkwijze van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken. Iedere melding wordt
door de ambtelijke secretaris met de voorzitter van de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken
besproken. Indien een melding niet voldoet aan het protocol, omdat bijvoorbeeld geen sprake is van een
vermoeden van (dreigende) onenigheid of een misstand, wordt hierover aan de adviesaanvrager gemeld
dat de adviesvraag niet in behandeling wordt genomen, hierbij wordt de reden van het niet in
behandeling nemen gemeld.

Hieronder volgt per adviesvraag een – gezien de vertrouwelijkheid van de feite die zijn gemeld – korte
omschrijving.

Adviesvraag I
Bij een woningcorporatie is een nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen benoemd na een
uitgebreide werving- en selectieprocedure te hebben doorlopen. Hij heeft een uitgebreid
introductieprogramma gehad. De commissaris heeft daarbij enkele mogelijke problemen gesignaleerd.
Hij heeft zich vervolgens gemeld bij de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken. De Adviesgroep
Bestuurlijke Vraagstukken heeft een gesprek gehad met zowel de betreffende voorzitter als enkele
afgevaardigden van de raad van commissarissen, in de gesprekken heeft de Adviesgroep Bestuurlijke
Vraagstukken getracht de casus goed in beeld te brengen.

Na deze gesprekken zijn er nog diverse contacten geweest met (leden van) de raad van commissarissen.
Vervolgens heeft een en ander geleid tot het vrijwillig terugtreden van de voorzitter van de raad van
commissarissen.

Adviesvraag II
Een voormalig lid van de raad van commissarissen van een woningcorporatie heeft een gesprek
verzocht bij de Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken naar aanleiding van zijn ervaringen bij een
woningcorporatie. Hij was zeer teleurgesteld over de gang van zaken bij de betreffende



woningcorporatie en had behoefte aan een luisterend oor en advies en vroeg zich af of de kwaliteit van
het toezicht bij de betreffende woningcorporatie wel door de beugel kon. Hij was bekend in de
corporatiesector en heeft in het begin van zijn lidmaatschap van de raad van commissarissen zich goed
willen laten informeren. Het bleek vooral een conflict over stijl, rolinvulling en machtposities te zijn.
Aangezien de betreffende commissaris reeds zijn ontslag had ingediend was er voor de Adviesgroep
Bestuurlijke Vraagstukken geen directe taak meer weggelegd. De Adviesgroep Bestuurlijke
Vraagstukken heeft een gesprek met hem gevoerd hetgeen hij als zeer steunend heeft ervaren.

Adviesvraag III
Een lid van de raad van commissarissen van een woningcorporatie heeft zich gemeld bij de Adviesgroep
Bestuurlijke Vraagstukken met de vraag hoe om te gaan met zijn minderheidsstandpunt binnen de raad.

De Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken heeft gesprekken gevoerd met de betreffende commissaris.
De Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken heeft tevens aan de raad van commissarissen aangeboden
om met de raad van commissarissen een gesprek te hebben hoe om te gaan met de problematiek die
aan dit standpunt ten grondslag lag. Dit aanbod is door de raad van commissarissen van de betreffende
woningcorporatie niet aanvaard.

Het Ilt heeft een extern onderzoek gestart, naar aanleiding van een melding door de voorzitter van de
raad van commissarissen.

Het betreffende lid van de raad van commissarissen is afgetreden omdat hij niet langer van een
dergelijke raad van commissarissen deel wilde uitmaken.

Werkzaamheden in 2015 beperkt.

Het aantal adviesaanvragen blijft beperkt.


