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verslag werkgroep veegwet 
 

Datum: 28 september 2017 

Locatie: Kantoor Patrimonium, Londen 14-16 in Barendrecht 

Aanwezig: Leden: John van Hoek, Jopie van der Jagt, Pia Noordegraaf, Cees van Stigt en  

Jan Ouwerkerk (Jan is ook lid van de Bewonersraad) 

RvC: Marco Vriens (voorzitter), Nico van Eck (RvC-lid) 

Patrimonium: Peter Manders (directeur-bestuurder) 

Afwezig Leden: Gerrit van Erven 

Bewonersraad: Bets van Roon en Jan Zijlmans 

Notulist: Joleen Ista, directiesecretaresse 

Onderwerp: 1
ste

 bijeenkomst werkgroep Veegwet  

Bijlage: Presentatie werkgroep Veegwet 

  

 

1. Opening 

Marco Vriens, voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) opent de bijeenkomst en heet alle 

aanwezigen van harte welkom. Waardering wordt uitgesproken dat allen willen meedenken in dit 

vraagstuk.  

 

Hij licht toe dat het doel van vandaag is om met elkaar een beeld vast te stellen van wat er speelt rondom 

de Veegwet wonen en wat dat betekent voor de organisatie en vereniging Patrimonium Barendrecht. In de 

tweede bijeenkomst op 11 oktober gaan we hier dieper op in en bedenken we mogelijke oplossingen. 

Vervolgens in de Algemene Vergadering (AV) begin november zullen we de ideeën van de werkgroep 

voorleggen aan de rest van de leden.  

 

2. Woningwet en Veegwet 

Woningwet 

De woningwet stelt allerlei eisen aan de besluiten die de directeur-bestuurder van een corporatie neemt. 

De RvC is ingesteld om hier toezicht op te houden. Daarnaast is er beschreven wat voor soort majeure 

besluiten er aan de RvC moeten worden voorgelegd. 

Dit zijn:  
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 Overdracht aan of duurzame samenwerking met andere partijen 

 Investeringen boven de € 3 miljoen 

 Statutenwijzigingen 

 Reorganisaties 

 Vervreemding woningbezit 

 Besluiten die statutair goedkeuringsplichtig zijn 

 

Veegwet 

De Eerste en Tweede Kamer hebben eind 2016 besloten om de Veegwet wonen goed te keuren. In de 

Veegwet staan positieve zaken, er is bijvoorbeeld meer ruimte gekomen om vastgoed te mogen verkopen 

en  er zijn enkele oplossingen opgenomen voor eerdere tekortkomingen in de Woningwet. Feitelijk moet 

ieder majeur besluit vooraf voorgelegd worden aan de AV. Tot nu toe vergaderde de AV een keer per jaar 

om decharge te verlenen aan de directeur-bestuurder voor het gevoerde beleid en de jaarrekening. Ook 

werden de commissarissen door de AV benoemd in het verleden, dit is sinds vorig jaar al niet meer het 

geval. De rol van de AV is daardoor steeds meer uitgekleed.  

 

Jopie van der Jagt vraagt of gezien de Veegwet de directeur-bestuurder zelf dingen kan beslissen zonder 

dat de leden daar iets over te zeggen hebben. Nee, dit is niet het geval voor de besluiten die hierboven 

genoemd zijn. Deze besluiten moesten voor de Veegwet ook al aan de RvC worden voorgelegd. Het is 

nieuw sinds 1 juli dat deze besluiten nu ook ter advies voorgelegd worden aan de leden van de 

vereniging. De RvC neemt dit advies van de leden dan mee in hun toezicht en besluitvorming. Het is niet 

zo dat het advies van de leden bindend is.  

  

Cees van Stigt vraagt of dit allemaal vanuit de politiek ontstaan is na de missers in de corporatiewereld.  

Dit is het geval. Patrimonium en de RvC worden door de Autoriteit woningcorporaties getoetst op hun 

integriteit, kennis en kunde. Dit is vanuit de Woningwet. Daarnaast is in de Woningwet opgenomen dat er 

samenwerkingsafspraken gemaakt worden met de gemeente en de Bewonersraad.  

 

Peter Manders merkt op dat het nut van de vereniging in de wet zwaar overschat wordt. De taak van de 

vereniging is al uitgehold. De leden hebben de laatste jaren al steeds minder voor het zeggen omdat alle 

zaken eigenlijk al geregeld zijn in de Woningwet. Door de Veegwet wordt hier nog een extra laag van 

advies aan toegevoegd wat praktisch gezien niet zoveel toevoegt.  

 

Deze advieslaag kan zelfs strijdig zijn met andere inspraakinstrumenten. Een voorbeeld hierin is als een 

advies van de Bewonersraad tegenstrijdig is aan het advies van de leden. Dan kiest Patrimonium er 
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eerder voor om het advies van de Bewonersraad mee te nemen omdat ze daar samenwerkingsafspraken 

mee heeft gemaakt. En de Bewonersraad spreekt namens alle huurders, zij heeft ongeveer 1.500 leden. 

Dit zijn er in de praktijk meer dan de circa 200 leden van de vereniging van Patrimonium. 

 

3. Mogelijke gevolgen Patrimonium 

Er worden een aantal mogelijke gevolgen van de Veegwet genoemd:  

 De wet is praktisch onuitvoerbaar 

 De wet leidt tot gebrekkige slagvaardigheid. De opkomst van leden bij de algemene vergaderingen is 

de laatste jaren rond de 10 procent van alle leden.  

 De kosten en arbeid stijgen (vraagt meer inspanning van Patrimonium en de leden) 

 Voortaan moeten we minimaal vier keer per jaar bij elkaar komen in een AV. Ter voorbereiding vraagt 

Patrimonium de leden ook nog een flink aantal stukken door te lezen. Hiervoor ontbreekt vaak de 

kennis en kunde bij leden.  

 De rolverdeling tussen leden en huurders wordt onduidelijk (Bewonersraad) 

 Belangenconflicten ontstaan tussen de verschillende partijen 

 De opkomst van de aanwezige leden bij de AV is de laatste jaren steeds rond de 10 procent 

 De AV dient tot een eensluidend advies te komen, terwijl de statuten van de vereniging niet voorzien 

in benodigde stemverhoudingen voor adviezen 

 

Hoe om te gaan met de Veegwet 

In juli heeft de autoriteit woningcorporaties op internet een bericht geplaatst waarin ze de aangaven de 

Veegwet niet zo serieus te nemen en er niet op te handhaven. Dit bericht is inmiddels door hen 

ingetrokken en er is een bericht voor in de plaats gekomen wat aangeeft dat de autoriteit het niet 

belangrijk vindt, maar dat het een wet blijft waar corporaties en verenigingen zich aan moeten houden.   

 

Vanuit deze gedachte zijn er voor Patrimonium drie oplossingsrichtingen denkbaar: 

1. Opvolgen bepalingen Veegwet 

2. Mandaat vanuit de AV aan de RvC herbevestigen. Dit is juridisch kwetsbaar en niet rechtsgeldig. Dit 

heeft niet de voorkeur want Patrimonium wil de leden wel serieus nemen.  

3. Nut en noodzaak van de verenigingsstructuur heroverwegen: 

Concreet betekent dit om te kijken of de vereniging over kan gaan in een stichting.  
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Vanuit Patrimonium is optie 2 onwenselijk omdat het juridisch geen zekerheid biedt. Optie 1 is mogelijk, 

maar kent behoorlijk wat beperkingen. Optie 3 willen we graag met elkaar verkennen. Samen kijken we 

naar waar hebben we het nu echt over als we omvormen naar een stichting.  

 

4. Governance 

Governance is de manier waarop je de relatie met je omgeving hebt geregeld. Wat zijn de spelregels die 

gelden voor Patrimonium om te volgen bij de uitvoering van de werkzaamheden van de organisatie.  

 

 De huidige governance voor corporaties bestaat al uit:  

 Er is een verplichte raad van commissarissen (RvC) voor toezicht.  

 De Bewonersraad heeft een wettelijk verankerde rol in beleid en uitvoering. 

 Twee van de vijf RvC leden zijn benoemd op bindende voordracht van Bewonersraad. 

 Prestatie afspraken tussen Patrimonium, gemeente en Bewonersraad zijn wettelijk verplicht. 

 Uitgebreid toezicht door Autoriteit woningcorporaties (onder meer Fit & Proper toetsing). 

 Er is een interne controle functionaris die rapporteert aan de RvC.  

 Majeure besluiten zijn gedelegeerd aan RvC. 

 Zienswijze gemeente (inclusief advies huurders) ingeval van fusie. De minister beslist uiteindelijk over 

een fusie. 

 Er zijn wettelijke kaders voor commerciële activiteiten, sponsoring en uitgaven leefbaarheid. 

 Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw houdt streng financieel toezicht.  

 

Jopie van der Jagt vraagt of de Bewonersraad bevoegdheid heeft om mee te besluiten bij het aannemen 

van een nieuwe directeur-bestuurder. Ja, er wordt advies gevraagd aan de Bewonersraad. In de laatste 

selectie is het profiel samen met de Bewonersraad opgesteld en daarna zijn de selectiegesprekken 

gevoerd met een delegatie van de Bewonersraad, de OR en de RvC. 

 

Dit is allemaal al geregeld om te voorkomen dat Patrimonium verkeerde besluiten neemt en om te zorgen 

dat huurders een plaats krijgen in de besluitvorming.  

 

5. Juridische verschillen vereniging en stichting 

De juridische verschillen van een stichting versus een vereniging in algemene zin zijn: 

 

Vereniging 

 Een vereniging heeft leden heeft en daarom ook een algemene ledenvergadering. 
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 Minstens eenmaal per jaar legt het bestuur van de vereniging verantwoording af aan de algemene 

ledenvergadering. 

 In de statuten van de vereniging is geregeld welke bevoegdheden de algemene ledenvergadering 

heeft. 

 Voor een aantal besluiten geldt dat de leden stemrecht hebben. Statuten van een vereniging kunnen 

alleen door de Algemene Ledenvergadering worden gewijzigd. 

 

Stichting 

 Een stichting heeft geen leden. Er is dus ook geen ledenvergadering. Het bestuur benoemt en ontslaat 

zelf nieuwe bestuursleden. 

 Om controle op het bestuur te houden kan een raad van toezicht of een raad van commissarissen 

worden ingesteld. 

 Bij een stichting kunnen de statuten worden gewijzigd door het bestuur en door de rechtbank.  

 

Een corporatie kan alleen een vereniging of een stichting zijn en kent geen andere vormen. Gezien alle 

andere door de wet verplichte governance elementen zijn de verschillen in de praktijk voor de corporaties 

dus veel kleiner. Dit onder andere vanwege de bevoegdheden van Bewonersraad, raad van 

commissarissen en de diverse externe toezichthouders.  

 

6. Vervolgstappen 

Marco Vriens vat de gehele presentatie nog een keer samen.  

Jan Ouwerkerk geeft aan dat hij vindt dat er weinig veranderd als de vereniging een stichting wordt. 

Wettelijk is alles al geregeld voor toezicht op Patrimonium. De Bewonersraad blijft een vereniging en is er 

voor en namens alle huurders van Patrimonium. Als er een majeur besluit genomen moet worden moet er 

een AV georganiseerd worden. In alle jaren is er vanuit de AV een afnemende belangstelling, deze is 

volgens Jan te meten aan de opkomst tijdens de AV. Daarnaast is er nog nooit een wanklank gekomen 

op het uitgevoerde beleid door de directeur-bestuurder vanuit de leden. Dus hij ziet geen belemmering 

voor omvorming naar een stichting.  

John van Hoek geeft aan dat hij gevoelsmatig graag een vereniging wil houden omdat hij zijn inspraak 

niet in wil leveren. Aan de andere kant geeft hij aan ook niet voldoende verstand van zaken te hebben om 

een juist advies neer te leggen bij de RvC over te nemen majeure besluiten. De Bewonersraad vergadert 

vaker met Patrimonium en kan duidelijker aan de leden uitleggen wat er speelt. Hij vraagt zich af wat je 

precies weggooit als je naar een stichting gaat. Dit is vooral gevoelsmatig omdat de vereniging zo’n lang 

verleden kent. Maar hij erkent zeker het ontbreken van kennis, kunde en interesse bij de leden.  
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Jopie van der Jagt: geeft aan dat ze het belangrijk vindt dat zij en de huurders via de Bewonersraad 

inspraak houden. Verder ziet ze op dit moment geen bezwaren omdat er feitelijk niet zoveel veranderd. 

En dat er weinig veranderd aan bijeenkomsten als de Herfstlezing en Lenteborrel. Dit is voor relaties en 

staat verder los van een vereniging of stichting. Er zou bij een stichting een andere mogelijkheid gezocht 

kunnen worden zodat de ‘oude leden’ alsnog ook uitgenodigd worden.   

  

Cees van Stigt: Een stichting is voor Patrimonium beter werkbaar dan een vereniging. Er verandert 

weinig voor de huurders. Zeker ook vanwege de huurdersbelangen die via de Bewonersraad lopen en het 

toezicht wat er al is door de autoriteit, accountant en RvC.   

Pia Noordegraaf: Geeft aan dat dit allemaal nieuw voor haar is en dat het moeilijke materie is om te 

begrijpen. Ze dacht dat deze werkgroep over een ander onderwerp ging. Ze vraagt meteen wat informatie 

over Woonnet Rijnmond en de regio. Ze neemt contact op met de Bewonersraad om zich bij te laten 

praten over de situatie in Barendrecht. 

  

Opgemerkt wordt dat het nog interessant is om de mening van Gerrit van Erven te horen over de 

overgang van vereniging naar stichting omdat hij als enige van deze werkgroep geen huurder is. Als de 

vereniging overgaat naar stichting dan mag hij geen lid worden van de Bewonersraad omdat hij geen 

huurder van Patrimonium is. De heer van Erven is bij de volgende bijeenkomst wel aanwezig.  

 

7. Rondvraag en sluiting  

De tweede bijeenkomst van de werkgroep is op 11 oktober om 15.00 uur op het kantoor van Patrimonium. 

In dat overleg gaan we over naar oordeelsvorming en maken we een conclusie en een plan van aanpak 

om voor te stellen aan de overige leden tijdens de AV die voorlopig gepland staat op 2 november.  

 

Stel dat we van vereniging naar stichting gaan moeten de volgende zaken meegenomen worden: 

 Lidmaatschap Bewonersraad 

 Herfstlezingen en Lenteborrels blijven gewoon voor de ‘leden’ 

 

Communicatie 

Het verslag van deze bijeenkomst en de presentatie wordt verspreid onder de leden van de werkgroep. 

Nadat er in de volgende bijeenkomst een duidelijke conclusie getrokken is worden alle leden 

geïnformeerd.  

 

Peter Manders bedankt allen voor de aanwezigheid en nodigt een ieder uit om nog even met elkaar wat te 

drinken.  


