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Geachte heer Mul,  

 

Inleiding 

Hierbij ontvangt u onze schriftelijke reactie op hoofdlijnen op de concept publieke managementletter 

(PML) Woningcorporaties. 

 

Aedes waardeert het initiatief om een PML voor de corporatiesector op te stellen, gezien het 

tijdsgewricht waarin corporaties acteren. De PML geeft een goed beeld van waar corporaties vandaan 

komen en waar ze nu (voor) staan. Daarbij wordt terecht opgemerkt dat het verstandig is dat 

corporaties zich nu weer meer gaan focussen op hun eigen beleid en strategie i.p.v. de implementatie 

van de Woningwet. Hoewel hier en daar wat nuances kunnen worden aangebracht t.a.v. deze PML, 

kunnen we ons dan ook goed vinden in de signalen en aanbevelingen die hierin zijn opgenomen.  

 

Signaal 1: strategie volop in de steigers 

De strategie moet gericht zijn op de bedoeling in plaats van de systemen. Dat zou explicieter in de 

tekst naar voren mogen komen. Wat we missen, is de vermelding van de Woonagenda. Immers daarin 

staan de ambities van woningcorporaties voor de komende jaren; circa 34.000 woningen per jaar 

bouwen, de duurzaamheidsopgave, blijvende betaalbaarheid organiseren en maatwerk mogelijk maken 

voor specifieke doelgroepen van huurders die dat nodig hebben.  

 

We hechten er ook veel waarde aan dat accountants kritische vragen stellen t.a.v. ambities en het 

sturingsmodel. Een tendens die we waarnemen is dat accountants (ingegeven door het omvangrijke 

controleprotocol en de striktere eisen van de AFM) steeds meer focus leggen op het op orde krijgen 

van het dossier (“afvinkcultuur”) dan juist vanuit een helicopterview het goede gesprek aan gaan met 

de corporatie. 
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Ten aanzien van het sturingsmodel neemt Aedes het initiatief om een basissturingsmodel voor de 

sector te ontwikkelen. Graag maken we daarbij ook gebruik van de kennis en kunde van de NBA en 

haar leden.  

 

Signaal 2: Risicomanagement nog werk in uitvoering 

Ingegeven door beeldvorming, maatschappelijke druk en overregulering zien we bij corporaties risico-

avers gedrag. Dat leidt tot terughoudendheid in het doen van investeringen. Terwijl juist de roep om 

extra investeringen vanuit de politiek en maatschappij groot is. De aanbevelingen zouden dit kunnen 

onderkennen en hierop inspelen: meer investeren in waar je voor staat, uiteraard binnen de 

(wettelijke) kaders.  

 

Benadrukt zou kunnen worden dat focus/prioritering in risicomanagement zeer van belang is. 

Voorkomen moet worden dat er een opeenstapeling van risicomaatregelen ontstaat, waarbij zowel 

risico’s uit het verleden te uitgebreid worden gemonitord. Dus periodiek opschonen en actualiseren is 

daarom gewenst. 

 

Signaal 3: Opeenstapeling in verantwoording en controle 

Een groot probleem dat wel is onderkend, maar nog niet tot de goede conclusies leidt, is signaal 3. We 

zijn het eens met het pleidooi voor de OOB-drempel naar 10.000 woningen. We missen een 

herijkingsvraag t.a.v. het accountantsprotocol. Wij stellen forse kanttekeningen bij het protocol. Is de 

eigen professionaliteit van de accountant niet afdoende in deze? Alleen wanneer uit het veld zelf 

behoefte is aan verduidelijking, is het logisch dit vast te leggen en alleen op die onderdelen. De rest 

van het protocol is dan eigenlijk overbodige bureaucratie. 

 

Daarbij maken we ons grote zorgen over de alsmaar stijgende accountantskosten. Dat accountants een 

mogelijke adviserende rol t.a.v. de dPi krijgen, op basis van vrijwilligheid van de individuele corporatie, 

is een mogelijk idee om samen met Aedes verder te bespreken. We denken niet dat de overheid dit 

moet onderzoeken. De kans is dan groot dat deze rol vervolgens geformaliseerd wordt in een verdere 

uitbreiding van de gegevensopvraag en wederom wordt opgenomen in het accountantsprotocol. 

Bovendien vragen we ons af waar de accountant een kleinere rol zou kunnen vervullen om zo de 

kosten beheersbaar te houden. 

 

Signaal 4: Data even belangrijk als stenen 

Aedes en Corponet onderkennen dat op ICT gebied nog een wereld te winnen is. Vandaar dat we, 

samen met het ministerie, de Aw en WSW een verkenning doen of er een bestuurlijk convenant kan 

worden afgesloten. Onze inzet is om over maximaal vijf jaar sturings- en verantwoordingsdata op een 

efficiëntere en kwalitatief hoogwaardigere manier aan te leveren, tegen een aanzienlijke 

lastenvermindering.  

 

Signaal 5: Bestuurlijke verantwoording onderbenut 

De roep vanuit de sector dat accountants een uniforme lijn hanteren is groot. We onderschrijven het 

belang van de aanbeveling dat er een sectorcommissie wordt ingesteld. Een sectorcommissie kan 

ervoor zorgen dat de gezamenlijke slagkracht van accountants kan toenemen, zodat ook sneller 

uitsluitsel kan worden gegeven. Met een sectorcommissie wordt de noodzaak voor een protocol 

volgens ons ook weer kleiner.  
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Verstandig is dat maatschappelijke transparantie wordt bepleit. Daar is de sector al flink mee aan de 

slag. Maar de bestuurlijke slagkracht en doorzetting kan beter. Er is op bestuurlijk niveau energie en 

overtuiging nodig om de reeds aangehaalde woonagenda-doelen waar te maken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Aedes vereniging van woningcorporaties  

 

 

 

 

Marnix Norder 

voorzitter 

 


