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1 5 DEC 2016 

Betreft goedkeuring van een reglement financieel beleid 
en beheer L1855 

Geacht Bestuur, 

Inleiding 
Door middel van uw aanvraag van 1 september 2016 heeft u een verzoek om 
goedkeuring van uw reglem ent financieel beleid en beheer (hierna te noemen: 
reglement) bij mij ingediend. Ik heb geconstateerd dat het reglement is 
goedgekeurd door de raad van toezicht. 

Beoordeling 
Ik heb vastgesteld dat het reglement voldoet aan de wettelijke vereisten, zoals 
vertaald in het toetsingskader. De Autoriteit Woningcorporaties (AW) voert bij het 
goedkeuringsproces alleen een formele toetsing uit. Er wordt bij de beoordeling 
van het reglement geen inhoudelijke toets op de doelstellingen uitgevoerd. Dit zal 
wel onderdeel uitmaken van het regulier toezicht van de AW. 

Gelet op het bepaalde in artikel 55a lid 2 van de Woningwet jo. artikel 103 van 
het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, verleen ik goedkeuring aan 
uw reglement conform de bijgaande gewaarmerkte versie. 

Hoogachtend, 
De minister voor Wonen en Rijksdi enst 
namens deze, 
DE INSPECTEUR ILT/AUTORITEIT WONINGCORPORATIES, 

drs. J. Bezema 

Autoriteit 
woningcorporaties 
Inspectie Leefomgeving & 
Transport 

Graadt van Roggeweg 500 
Utrecht 
Postbus 16191 
2500 BO Den Haag 
www.rijksoverheid.nl 

Contactpersoon 
Jeroen Bezema 

T 06 25349503 
jeroen.bezema@ilent.nl 

Kenmerk 

ILT20161212JB1 

Uw kenmerk 

Bljlage(n) 

goedgekeurd reglement 
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Autoriteit 
woningcorporaties 
Inspectie Leefomgeving & 
Transport 

Bezwaar Datum 

U kunt tegen dit besluit bezwaar maken door het ind ienen van een 9 december 2016 

bezwaarschrift. Kenmerk 

U dient zich daarbij te richten tot de minister voor Wonen en Rijksdienst, p/ a ILT20161212Js1 

Autoriteit woningcorporaties, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag. De termijn waar 
binnen het bezwaarschrift kan worden ingediend bedraagt zes weken na de dag 
waarop het besluit is verzonden. 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten: 
a. ondertekening; 
b. naam en adres van de indiener; 
c. de dagtekening; 
d . een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; 
e. de grond van het bezwaar. 

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het 
bezwaarschrift. 

Pagina 2 van 2 



MODEL REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER 

WOONST CHTING 

GENDT 



Status: Definitief 

Vastgeste ld door het Bestuur d.d.: 1 mei 2016 

Goedgekeurd door de RvT d.d.: 23 mei 2016 

Aangepast 23 november 2016 

Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties 1 d.d.: 

1 
Zie Btiv 2015, artikel 103. 
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