
  “Nieuw Arrangement Overheid-Woningcorporaties” 

                                  18 maart 2009 Hilton Royal Parc Soestduinen  
   

Aanleiding 
De stuurgroep Meijerink adviseert één nieuwe publiekrechtelijke toezichtautoriteit 

voor alle woningcorporaties.  Daarbij speelt het publiek belang en maatschappelijk 

ondernemerschap een rol. De toezichttaken van de bestaande organen gaan, voor 

zover gecontinueerd, naar deze nieuwe toezichtautoriteit. 

 

Minister van der Laan vindt dat de stuurgroep is gekomen tot een advies dat een 

stevige basis biedt voor voorstellen van het kabinet voor vernieuwing van het 

corporatiestelsel (BBSH). Hij zal deze kabinetsvoorstellen voor het ‘krokus’ reces aan 

de Tweede Kamer doen toekomen. De Tweede Kamer heeft advies gevraagd aan de 

VROM Raad. Dit advies wordt ook ca. half februari 2009 verwacht. 

 

De minister zal dan ook ingaan op de situatie ten aanzien van de staatssteun, op 

zijn visie ten aanzien van verbindingen en op de ingediende moties over fusies en 

salarissen bij woningcorporaties.  

 

Wellicht is er tegen die tijd ook meer duidelijk over de status van het wetsvoorstel 

maatschappelijke onderneming, het uittreden van woningcorporaties en over 

plannen van het kabinet rond stimulering van de woningmarkt.  

 

Programma 
09.30 Ontvangst  

 

10.15  Dagvoorzitter dr. L. Gerrichhauzen plaatst het BBSH in historisch perspectief 

en betrekt daarbij o.a. de adviezen van de commissie de Boer en  

prof. dr. A. Schilder.  

 

10.30 Achtergronden van de adviezen van de stuurgroep Meijerink door: 

• dr. ir. A. Kerssies, directeur VTW en voorzitter van de werkgroep ‘governance’ 

van de stuurgroep Meijerink;  

• mevr. M. Depondt, algemeen directeur van Woonpunt en voorzitter van de 

werkgroep ‘financieel toezicht’ van de stuurgroep Meijerink;  

• drs. J. Schuyt, algemeen directeur van de Alliantie, betrokken bij de 

Vernieuwde Stad en voorzitter van de werkgroep ‘publiek belang’ van de 

stuurgroep Meijerink.  

 



11.30 Koffie en thee ‘break” 

 

11.45 prof. dr. P. Boelhouwer en dr. V.J.M. Smit geven u inzicht in de afwegingen 

van de VROM Raad inzake het toezicht bij woningcorporaties. 
 

12.00 drs. M. van Giessen is directeur beleidsontwikkeling van het 

Ministerie VROM en lid van de stuurgroep Meijerink. Hij gaat in op de  

afwegingen van het Ministerie en het voorgestelde beleid betreffende de 

vernieuwing van het BBSH en de stimulering van de woningmarkt. 
    

  12.45  Lunch 

 

13.45 drs. J. van der Moolen, algemeen directeur van het Centraal Fonds deelt met 

u zijn visie ten aanzien van de kabinetsvoorstellen en de mogelijke 

consequenties en scenario’s voor de toekomst. 

 

14.15  Reactie van mevr. mr. drs. A.W.H. Bertram, gemeentesecretaris in Den Haag. 

Eerder was mevrouw Bertram, als Directeur Generaal Wonen van VROM, 

nauw betrokken bij de verschillende adviezen rond de vernieuwing van het 

BBSH. Vanuit haar nieuwe rol gaat zij in op de betekenis van het advies van 

de stuurgroep Meijerink en het voorgestelde kabinetsbeleid voor de relatie 

tussen de woningcorporaties en de lokale overheden. 

  

14.45  Koffie, thee en frisdrank ‘break’ 

 

15.15  reactie van prof. dr. H. Priemus  

 

 Aansluitend slotdiscussie met de Tweede Kamerleden  

• B.J. van Bochove namens het CDA  

• P. Jansen namens de SP  

 

16.30  Hapje en een drankje met om 17.30 einde van het dagprogramma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelname aan het seminar levert voor Registeraccountants  

5 studiepunten op in het kader van de permanente educatie  

voor Registeraccountants. 



                           ANTWOORDFORMULIER 
 

     “Nieuw Arrangement Overheid-Woningcorporaties” 

                   18 maart 2009 Hilton Royal Parc Soestduinen  

 

Bestemd voor:  directeuren, managers en toezichthouders  

van woningcorporaties en hun adviseurs. 

Dagvoorzitter: 

dr. L. Gerrichhauzen     Gerrichhauzen en Partners 

 

Inleiders: 

mevr. drs. A.W.H. Bertram    gemeentesecretaris in Den Haag 

B.J. van Bochove     Tweede Kamerlid voor de CDA 

prof. dr. P. Boelhouwer e.o. dr. V. Smit.  namens de VROM Raad 

mevr. M. Depondt     algemeen directeur van Woonpunt 

drs. M. van Giessen     directeur beleidsontwikkeling VROM 

P. Jansen      Tweede Kamerlid voor de SP  

dr. ir. A. Kerssies    algemeen directeur VTW 

drs. J. van der Moolen   algemeen directeur van het Centraal Fonds 

prof. dr. H. Priemus    hoogleraar TU (em.) thans werkzaam bij OTB 

drs. J. Schuyt     algemeen directeur van de Alliantie 

 

De kosten van het seminar bedragen € 695 (vrij van BTW vanwege scholing).  

Alle relevante rapportages kunt u downloaden van www.seminarsopmaat.nl 

Wij verzorgen kosteloos vervoer van Station Amersfoort naar het hotel (15 minuten).  

Vertrek 09.30 Retour 16.45    Wilt u hiervan gebruik maken?        Ja              Neen  

Naam    ……..…………………………………………………..……………….……      M/V 

Functie          ….………………………………………………………………………………………… 

Organisatie          ….………………………………………………………………………………………… 

Adres           ….………………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats …….……………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer  ....………………………………………………………………………………………… 

E-mail adres   ……....…………………………………………………………………………………… 

 

Dit formulier zenden naar: SOM, Professor Junkerslaan 12, 1185 JL Amstelveen 

of faxen naar: 020-4536401  Inlichtingen: drs. W.N. Boonstra 020-4536402  

E-mail: som@seminarsopmaat.nl   WEB-site: www.seminarsopmaat.nl 

 
 

 

Indien ontwikkelingen daar aanleiding toe geven kan de organisatie wijzigingen doorvoeren in het programma of de  

locatie van het seminar wijzigen. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. Voor het seminar ontvangt u de 

deelnemerslijst, een routebeschrijving en onze factuur. Onze factuur moet binnen twee weken na factuurdatum worden 

voldaan. Bij verhindering mag altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik maken. Uw inschrijving kan schriftelijk of 

per e-mail worden geannuleerd. U mag kosteloos annuleren tot vier weken voor de datum van het seminar.  


