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Uw kenmerk

Bijlage

Geachte

U heeft op 28 september 2017 niet een beroep op de Wet openbaarheid van

bestuur (hierna: Wob) mondeling om informatie verzocht. Uw mondelinge verzoek

ziet op de beschikkingen over de jaren 2015 en 2016 waarbij aan toegelaten

instellingen in de zin van het Besluit beheer sociale huursector die tot 15 juli

2015 gegolden heeft en per 15juli 2015 geldt het Besluit toegelaten instellingen

volkshuisvesting 2015 - ingevolge de Woningwet beschikkingen zijn afgegeven

betreffende bestuurlijke boeten, aanwijzingen, aanstelling toezichthouders of een

last onder dwangsom.

Procedure
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 3 oktober

2017, met kenmerk 0-5-17-0070.001.

Bij brief van 25 oktober 2017 is de beslistermijn met vier weken verdaagd tot

23 november 2017,

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen

verwijs ik u naar bijlage 1.

Inventarisatie documenten

Op basis van uw verzoek zijn twee (2) documenten aangetroffen. Het betreft

de volgende documenten:

Bij beantwoording:
Graag bovengenoemd
post’Jusadres gebrjikeri en
ons kenmerk en
contactpersoon vernielden.

1: Brief d.d. 17 oktober 2016 betreffende ‘Aanstelling externe toezichthouder’; en

2: Brief d.d. 17 oktober 2016 betreffende ‘Aanwijzing’.
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Zienswijzen
Bij brief van 27 oktober 2017 bent u geïnformeerd dat een derde belanghebbende
in de gelegenheid is gesteld een zienswijze te geven. In deze brief is tevens aan u

)urldischeZakeri

medegedeeld dat de beslistermijn met twee weken is opgeschort vanwege het
vragen van zienswijzen aan derden. Door opschorting van de beslistermijn, is de

Ons kenmerk
uiterste beslisdatum 6 december 2017 geworden. erk

O-517OO7O.OO1
Door de derde belanghebbende is binnen de gestelde termijn een zienswijze
ingediend. De zienswijze van de derde belanghebbenden heb ik in mijn
belangenafweging meegenomen. Ik verwijs u hiervoor naar het onderdeel
Overwegingen in dit besluit.

Besluit
Ik heb besloten uw verzoek gedeeltelijk te honoreren door de documenten met
nummers t en 2 openbaar te maken, met uitzondering van de daarin vermelde
persoonsgegevens.

Overwegingen
Algemene overweging: openbaarheid t.a. v. een ieder
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de
Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen
onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen
van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie
en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het
specifieke belang van de verzoeker.

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van
de Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek,
moet ik deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht
vindt de onderstaande belangenafweging dan ook plaats.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.

In de openbaar te maken documenten staan namen van belanghebbenden. Ten
aanzien van deze gegevens ben ik van oordeel dat het belang dat de persoonlijke
levenssfeer van deze belanghebbenden wordt geëerbiedigd, zwaarder moet
wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom heb ik de persoonsgegevens
alsmede alle gegevens die hiertoe herleidbaar zijn, verwijderd uit de documenten.

In de openbaar te maken documenten zijn ook persoonsgegevens opgenomen
van ambtenaren en van derden. Hoewel derden, ambtenaren en andere bij de
besluitvorming betrokken personen in hun beroepshalve functioneren als zodanig
niet ten volle een beroep kunnen doen op de persoonlijke levenssfeer, geldt dit
volgens de vaste rechtspraak wel voor gegevens als namen, telefoonnummers
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(werk en privé), e-mailadressen en handtekeningen en parafen. Namen en andere
naar een persoon herleidbare gegevens zijn immers persoonsgegevens en het

- - juridische Zakenbelang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het
openbaar maken van dergelijke informatie verzetten. Van openbaarmaking van
deze informatie wordt in beginsel afgezien indien het personen betreft, die niet uit Ons kenmerk
hoofde van hun functie in de openbaarheid treden. Een uitzondering hierop geldt erk

voor namen van ambtenaren in besluiten die zij krachtens mandaat hebben 0-5-17-0070.001

ondertekend, omdat volgens de jurisprudentie deze ambtenaren in beginsel
hebben te aanvaarden dat met deze bevoegdheid hun namen naar buiten komen
(Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 12juni 2013,
ECLI:N:RVS:2013:CA2883). Ten aanzien van de informatie die is opgenomen in
de documenten die in dit geval in het geding zijn, weegt naar mïjn oordeel de
persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen zwaarder dan het algemene,
publieke belang van openbaarheid van deze informatie. Ten overvloede merk ik
op dat deze handelwijze in lijn is met de huidige jurisprudentie. Ik verwijs naar de
uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 juli
2007 (ECLI:NL:RVS:2007:8A9807) en van 19 december 2012
(ECLI:NL:RVS:2012:8Y6746).

Met inachtneming van het bovenstaande worden de documenten met nummers
1 en 2, met uitzondering van de daarin opgenomen persoonsgegevens, openbaar
gemaakt.

Wijze van openbaarmaking
De documenten, genoemd onder de nummers 1 en 2 treft u bij dit besluit onder
bijlage 2 in kopie aan.

Plaatsing op internet
De openbaar gemaakte stukken worden geanonimiseerd op www.rijksoverheid.nI
geplaatst.

Afschrift aan belanghebbenden
Een afschrift van dit besluit zend ik aan de belanghebbende.
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Overweging ten overvloede
Ten overvloede merk ik op dat de Autoriteit Woningcorporaties (hierna: Aw) in Juridische Zaken

2015 en 2016 meerdere ‘informele interventies” conform de interventieladder’ heeft
opgelegd. In de jaarverslagen van de ILT’ en de Aw3 wordt dit beschreven.

Ons kenmerk

erk

0-5-17-0070.00k
Hoogachtend,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

Simone Roos

Loco secretaris-generaal

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen
per brief bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
tav. Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, Postbus 20301,
2500 EH DEN HAAG. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een
datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van
de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het
besluit waartegen het bezwaar is gericht.

Bijlage 1 — Relevante artikelen uit de Wob

1
oninj;ç ..L1iui0!ri0.0.Q0rn0ii Lo/.2nic!vi’21i

________

p. 37i,
2

jaaersIaq ILT 2015, t /vtMIJJ,./hItri’,’2.2Q ,2tt42>;

jet’versIg AuLorite,t wonngcorprattes 2016,

10 , p. 10).
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Artikel 3
Juridische Zaken1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een

bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of

oflS kenmerk
bedrijf. erk

2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het O-5-17-co7O.001

daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te
ontvangen.

3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan

de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem
daarbij behulpzaam.

5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Artikel 10
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor

zover dit:

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van

cle Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk
geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale
organisaties;

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde
bestuursorganen;

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbïediging van de persoonlijke levenssfeer;
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen

nemen van de informatie;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel
van derden.

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.

4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en
het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het
milieu-informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts
blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van
milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van
openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde belang.
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5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van
milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk

Juridische Zaken
karakter.

6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken
van milieu -informatie. Ons kenmerk

7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens erk

achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 05 17OO7n,OO1

belangen:

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in
aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het
milieu.
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Datum 17 oktober 2016
Betreft Aanstelling externe toezichthouder

Geacht bestuur;

Aanstellen externe toezichthauder
Hierbij deel k u mede dat ik hierbij overga tot het aanstellen van een externe
toezichthouder, te weten de heer

Toelichting
Ter toelichting hierop het volgende:
Op 26 september 2016 heb ik u een waarschuwing gestuurd dat u met spoed een

aantal maatregelen dient te treffen omdat de financiële problematiek van de
Stichting Humanitas Huisvesting steeds urgenter wordt, tn het kader daarvan
dient u onder andere op 15 november 2016 een herstructureringsplan bij de

Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

(WSW) in te dienen dat voldoet aan de in de waarschuwing bepaalde
voorwaarden.

Na deze waarschuwing heeft uw voorzitter van de raad van commissarissen (RvC)

zIjn functie neergelegd. U heeft direct stappen ondernomen om te voldoen aan de

gestelde voorwaarden, zoals het voordragen van een nieuwe kandidaat-bestuurder

en u heeft tijdig (10 oktober 2016) een kwalitatief goed plan van aanpak

aangeleverd om te komen tot het herstructureringsplan.

Hiervoor spreek ik mijn waardering uit. Desondanks is de governance bij uw

corporatie momenteel onderbezet en daarmee kwetsbaar. Verder is het belang

groot dat uw herstructureringsplan volledig voldoet aan alle gestelde

voorwaarden. Ter meerdere zekerheid/garantie dat dit resultaat gehaald wordt,

heb Ik u een aanwijzIng gegeven conform artikel 61.d lid 1 van de Woningwet.

Aanvullend hierop benoem ik hierbij een extern toezichthouder die er op toeziet

dat uw plan voidoet aan alle gestelde eIsen.

Op basis van het door u ingediende herstructuringsplan voeren Stichting

Humanitas Huisvesting, WSW en de Aw nader overleg over de toekomstscenario’s

die u in het herstructureringsplan uitgewerkt heeft. De Aw en/of WSW geven

Stichting humanitas Huisvesting mogelijk aanwijzingen tot het uitvoeren van eén

van deze scenario’s.

Pa9tna 1 van 3



De toezichthouder ziet er ook op toe dat i geen besli.iten neemt die de Insp.ctl eomgevIn en

implementatie van één of meerdere scenarlos verhinderen. De Stichting Transpcrt

Humanitas Huisvesting kan geen besluiten nemen over het uitvoeren van een 4t0t wonIcvrparat:e

scenario dan wel besluiten nemen met substantiële financiële gevolgen in
Datur

algemene zin, zonder toestemming van de externe toezichthouder. 17 oktober D1i3

i On kenmerkes is
M0N2û15AW33992-L/O6]

Op basis van het voorgaande kom ik tot de conclusie dat het belang van de
volkshuisvesting er toe noopt dat ik overga tot het aanstellen van een
extern toezichthouder.
Over de aanwijzing heeft u een separaat besluit ontvangen.

Op basis van artikel 619, eerste lid, van de Woningwet maak ik gebruik van mijn
be’oegdhaid om een externe toezichthouder aan te stellen. In dit artIkel is
geregeld dat ‘Onze Minister in het belang van de volkshuisvesting ken bepalen dat
een toegelaten Instelling of een dochtermaatschappij voor een door hem te
bepalen tijdvak door hem aangegeven handelingen slechts verricht na
goedkeuring van een of meer door hem aangewezen personen of Instanties, dan
wel na zijn goedkeuring.’

De extern toezichthouder zal tijdens het proces van opstellen van het
herstructureringsplan meekijken, begeleiden en bewaken dat het plan volledig
voldoet aan de gestelde voorwaarden. Stichting Hurnanitas Huisvesting kan ook
geen besluiten nemen op het domein waar het herstructureringsplan betrekking
op heeft zonder voorafgaande toestemmIng van die toezichthouder, alsmede
besluiten van substantlële financiële omvang In algemene zin. Verder ziet de
externe toezichthouder erop toe dat de corporatie nagaat of er sprake is van
ernstige verwijtbaarheid c.q. onrechtmatigheden en als genoemde zaken aan de
orde zijn — over gaat tot civlelrechtelijke en/of strafrechtelijke stappen.
De aanstelling van de extern toezichthouder geldt voor de periode tot 1 mei 2017
er vanuit gaande dat opgestelde plannen dan zijn geïmplementeerd.

Tot toezichthouder benoem ik de heer

De toezichthouder moet wekelijks en naar zijn inschatting zonodig dagelIjks aan
de Aw rapporteren met een afschrift naar WSW.

De externe toezichthouder wordt per direct worden aangesteld voor een periode
tot uiterlijk 1 mei 2017.
Hierbij wil ik benadrukken dat u gehouden bent alle medewerking te verlenen en
alle benodigde informatie en/of toelichtingen te verstrekken die nodig zijn.

Ten slotte komen— conform het gestelde In artikel 121, zesde lid, van het Besluit
toegelaten Instellingen volkshuisvesting — de kosten gepaard gaande met de door
de minister aan de externe toezichthouder opgedragen werkzaamheden voor
rekening van de Stichting Humanitas Huisvesting.

i’airra z



Van de aanstelling van de externe toezichthouder zal mededeling worden gedaan en
in de Staatscourant. TranSpOrt

Auor,tit wDnngcrori,tes

Hoogachtend,
Datum
7 okiaber 2Q15

DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST, Ons K.nrnerk
M0N2015 AW33i19 L2063names jeze,

DEiAF4AOER TOE7ICHT ILÎ)AUTORITEIT WQNINGCDRPORATIES,

dr /. Jelier RA

Bezwaar
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken door het indienen van een beziaarschrift.
U dient zich daarbij te richten tot de minister voor Wonen en Rijksdienst, pia
Autoriteit woningcorporaties/Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus
16191, 2500 13D Den Haag onder vermelding van het kenmerk van deze brief.
De termijn waarbinnen het bezwaarschrift kan worden Ingediend bedraagt zes
weken na de dag waarop het besluit is verzonden.

Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten:
a. ondertekening;
b. naar-n en adres van de indiener;
c. de dagtekening;
d. een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
e. de gronden van het bezwaar.

3 vr 3
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drS. BI. leien 8f,

Ons kanrtirk
MQN2O IS-AW 33957- L2063

Datum 17 oktober 2016
8treft Aanwijzing

Geacht bestuur,

Aanwijzing
Hierbij deel ik ii mede dat ik over ga tot het geven van een aanwijzing aan uw
stichting tot het opstellen van een herstructureringsplan.

Toelichting
Ter toelichting hierop het volgende:
Op 26 september 2016 heb ik ii een waarschuwing gestuurd dat u met spoed een
aantal maatregelen dient te trell’en omdat de financiële problematiek van de
Stichting Humanitas Huisvesting steeds urgenter wordt. In het kader daarvan
dient u onder andere op 15 november 2016 een herstructureringspian bij de
Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborqfonds Sociaie Woningbouw
(WSW) in te dienen dat voldoet aan de in de waarschuwing bepaalde
voorwaarden.

Na deze waarschuwing heeft uw voorzitter van 0e raad van commissarissen (RvC)
zijn functie neergelegd. U heeft direct stappen ondernomen om te voldoen aan de
gestelde voorwaarden, zoals het voordragen van een nieuwe kandidaat-bestuurder
en u heeft tijdig (10 oktober 2016) een kwalitatief goed plan van aanpak
aangeleverd om te komen tot het herstructureringsplan.

Hiervoor spreek ik mijn waardering uit. Desondanks is de govemance bil uw
corporatie momenteel dun en daarmee kwetsbaar. Verder is het belang groot dat
uw herstructureringsplan volledig voldoet aan alle gestelde yoorwaarden.
Ter meerdere zekerheid/garantie dat dit resultaat gehaald wordt, geef ik u hiertoe
een aanwijzing het herstructureringsplari op te stellen.
Dit herstructureririgsplan dient minimaal de vereisten te bevatten van:

• meerjarenanalyses zoals bedoeld in artikel 111 iid 1 onder c van het Besluit

Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (BTIV);

• de vaststelling van minimaal noodzakelijke DAEB activiteiten.
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Over de in het plan op te nemen toekomstscenario’s voor SHH heeft u sinds het Znspciie L lomeving en

monitoringoverleç van 24 maart 2016 regelmatig contact gehad met de Aw en het TInsport

wsw. Autoriteit wDr.Ingco-cratIes

Tevens zal ik er toe over gaan een extern toezichthouder te benoemen die er
onder andere op toeziet dat uw plan voldoet aan alle gestelde eisen.

- Ons krtmerk
Beshssi ng MON2Ot6AW-33987-LO6]

Op basis van het voorgaande kom ik tot de conclusie dat het belang van de
volkshuisvesting er toe noopt dat ik overga tot het geven van een aanwijzing,
Over het aanstellen van de toezichthouder ontvangt u een separaat besluit.

In het belang van de volkshuisvesting geef ik u op grond van artikel 61d, eerste
lid, van de Woningwet de aanwijzing tot het opstellen van een
herstructureringsplan conform de gestelde voorwaarden iii de waarschuwln van
26 september 2016 te weten:

t. Vaststellen van de omvang van de noodzakelijke DAEB portefeuille.
Hierbij geldt expliciet als uitgangspunt de volkshufsvestelijke relevantie
van het bezit. Onderdeel hiervan Is de afstemming met de gemeente en
de in Maaskoepel georganiseerde corporaties In de stadsregio Rotterdam.

2. Fact sheets per complex, inclusief taxaties, conditie, minimaal
noodzakelijk onderhoud bij verschillende scenario’s.

3. Scenario’s /meerjarenanalyses, zoals bedoeld in artikel 111 lid 1 onder c
van het BTIV 2015:

o zelfstandig voortbestaan;
o Fusie;
o activa/passiva transactie(s), al dan niet in combinatie met een

liquidatiescenario of faillissementsscenario.

U dient bovenstaand plan uiterlijk 15 november 2016 bij de Aw in te dienen.

Bij het niet voldoen aan deze aanwijzing, neem ik een besluit over het aanstellen
van een externe toezichthouder ex artikel 61g, tweede lid, van de Woningwet.
Dit Is een zogenaamde actieve toezichthouder die alsnog het plan opstelt.

Van deze aanwijzing zal mededeling worden gedaan In de Staatscourant.

Hoogachtend,

DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST,
namens deze,
DE MANAGER TOEZICHT ILT/AUTORITEIT WONINGCORPORATIES,

dr. IfrJ. Jelier RA
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Bezwaar Inspectie LeeTomevin en
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Trangport

U dient zich daarbij te richten totde minister voor Wonen en Rijksdienst, p/a ALJtflfltIItWCniflgCOrpOrtttieS

Autoriteit woningcorporaties/Inspectie Leefomgevirig en Transport, Postbus
16191, 2500 BD Den IHaag onder vermelding van het kenmerk van deze brief. Datum

De termijn waarbinnen het bezwaarschrift kan worden ingediend bedraagt 7 oktober ?Ok&

weken na cie dag waarop het besluit is verzonden. On kenmerk

MON2D I6-AW33987-L2O63

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