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Vragen: 
1. Kent het college de brief van de Autoriteit Woningcorporaties aan de Woningstichting 

Gouderak? 
2. Deelt het college onze mening dat de gemeente in moet grijpen als blijkt dat belangen 

van kwetsbare inwoners, hier specifiek inwoners die afhankelijk zijn van sociale 
huurwoningen, onder druk komen? 

3. Herkent het college de conclusie van de AW dat de WSG een 'moeizame relatie' met 
o.a. de gemeente heeft? 

4. Is het college reeds in overleg met de WSG over de situatie? Zo ja, welk doel heeft 
het college voor ogen? Zo nee, waarom niet en is het college van plan dat alsnog zo 
spoedig mogelijk te doen? 

 
 
Toelichting:  
Om goede en voldoende betaalbare huurwoningen voor onze inwoners met de laagste 
inkomens beschikbaar te houden, is  noodzakelijk dat de woningcorporaties en –stichtingen 
goed bestuurd worden en een goede relatie hebben met hun huurders. 
Daarnaast is voor het realiseren van de doelen uit de lokale Woonvisie maar ook andere 
onderdelen uit het gemeentebeleid, samenwerking met partners zoals woningcorporaties en 
–stichtingen, van groot belang.  
 
Het college heeft daarmee twee belangrijke redenen om zich hard te maken voor goed 
bestuurde woningcorporaties en -stichtingen. Dit staat nu voor één van die partners onder 
druk. 
 
De inspectie door de Autoriteit Woningcorporaties heeft per 8 maart 2017 de Woningstichting 
Gouderak uit Gouderak onder verscherpt toezicht gesteld. De Autoriteit ziet tekortkomingen 
in de governance en risico’s vanuit het zorgvastgoed dat de stichting bezit. Zorgwekkend is 
onder andere de afhankelijkheid van de huurinkomsten uit twee zorgcomplexen.  
 
De tekortkomingen in de governance betreffen de kwaliteit van het interne toezicht, de 
naleving van de governance code en de moeizame relatie die de woningstichting heeft met 
de belangrijke stakeholders zoals de gemeente en huurders. 



 
 

De Autoriteit Woningcorporaties heeft de corporatie opgedragen uiterlijk 1 juni 2017 bij haar 
een herstelplan in te dienen dat gericht is op verbetering van de governance en het 
risicomanagement.  
 
Antwoord college: 
 
 
 
 
 
 
Ondertekening college: 
 
 
Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,  
de secretaris,                 de burgemeester, 
 

 


