
 

 

 

Notitie 
 
 
Aan : Algemene Ledenvergadering WVH 

Van : Waarnemer bestuurstaken Heleen Dekker 

Datum : Juni 2018 

Betreft : Voorstel tot statutenwijziging WVH, aanpassing aan Veegwet – ter goedkeuring 

 
 
Achtergrond 
Sinds 1 juli 2015 is de Woningwet van kracht. Door deze wet moesten alle corporaties in 2016 hun statuten 
aanpassen. Op 1 juli 2017 is de Veegwet ingevoerd. Met deze wet is een aantal ‘reparaties’ van de 
Woningwet doorgevoerd. Dit betekent dat alle corporaties in Nederland in 2018 opnieuw hun statuten 
moeten aanpassen. Zo ook WVH. 
 
Voorwaarden voor Wijziging van de statuten 
Art. 42 van de statuten van WVH beschrijft de voorwaarden voor Wijziging van de statuten. 
De bestuurder doet het voorstel, de RvC keurt goed en de ALV besluit. Dat alles natuurlijk niet zonder 
goedkeuring van Autoriteit woningcorporaties (Aw). 
 
Om welke wijzigingen gaat het ? 
De aanpassingen zijn nodig volgens de Veegwet, maar hebben geen grote impact op de statuten van 
WVH. De belangrijkste wijzigingen betreffen de volgende artikelen: 

 Art 22: Onverenigbaarheden bestuur (versoepeling) 

 Art 24: Bevoegdheden bestuur; bestuur en RvC verstrekken gezamenlijk opdracht tot visitatie 

 Art 28: Samenstelling en benoeming RvC  

 Art 32: Aftreden en vacatures RvC 

 Art 33: Schorsing en ontslag RvC  

 Art 38 Onderwerpen besluitvorming RvC 
Bij deze notitie is het tekstvoorstel van de nieuwe statuten gevoegd, waarin de wijzigingen zichtbaar zijn en 
in de kantlijn toegelicht worden.  
 
Gevolgde route naar besluit 
In de klankbordbijeenkomst van de ALV op 20 februari is de statutenwijziging voorgelegd aan de toen 
aanwezige leden. Zij hadden hier geen vragen of opmerkingen over. 
Op 17 april heeft de directeur-bestuurder van WVH besloten tot het  voorstel om de statuten te wijzigen, 
conform Veegwet. De RvC heeft dit besluit op 26 april 2018 goedgekeurd. Op 2 mei 2018 is het voorstel 
naar de Aw gestuurd voor de zienswijze van de minister. Op het moment van publiceren van de stukken 
van de ALV hebben we van Aw nog geen positieve zienswijze ontvangen. We gaan er vanuit dat we ter 
vergadering melding kunnen maken van de positieve zienswijze van Aw. 
 
Gevraagd besluit 
Op 26 juni wordt aan de ALV gevraagd of zij de tekst van de nieuwe statuten goedkeurt.  


