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Met het oog op het Verslag Algemeen Overleg van uw Kamer op 12 december 

2013 informeer ik u hierbij over de melding die door woningcorporatie IJsseldal 

Wonen op 11 december aan mij is gedaan in relatie tot de Wet normering 

Topinkomens. 

In het AO van 4 december jl. heb ik naar aanleiding vragen van de heer Jansen op 

basis van de toen bij mij bekende informatie gesproken over een situatie bij een 

corporatie waarin sprake zou zijn van een bonus aan een bestuurder van een 

corporatie. Eerder is in de pers al aandacht besteed aan de uitbetaling van € 

190.000 die in 2012 al aan de voormalige bestuurder is gedaan. De situatie bleek 

de voormalig bestuurder van corporatie Goed Wonen te Twello te betreffen. Deze 

corporatie is inmiddels gefuseerd met De Groene Waarden tot IJsseldal Wonen. 

Door de huidige Raad van Toezicht en de huidige bestuurder van IJsseldal Wonen 

ben ik geïnformeerd over een tweede eenmalige compensatie, nu van €160.000 

voor dezelfde toenmalige bestuurder. Dit bedrag is in 2013 uitbetaald. Aanvullend 

is ook een vertrekregeling van € 95.000 afgesproken. In de uitoefening van het 

toezicht op de WNT zal deze situatie door mij beoordeeld worden op eventuele 

strijdigheid, waarbij opgemerkt dient te worden dat het hier om een 

overeenkomst gaat die in de periode vóór inwerkingtreding van de WNT tot stand 

is gekomen, maar betrekking heeft op een functiewijziging in 2013.  

Zoals eerder door mij aangegeven vind ik het handelen van een aantal Raden van 

Toezicht en bestuurders teleurstellend, zo ook in dit geval. 

 

De huidige Raad van Toezicht van IJsseldal Wonen onderzoekt overigens zelf of 

deze nu gebleken overeenkomst ongedaan kan worden gemaakt.  

 

De minister voor Wonen en Rijksdienst,  

 

 

 

 

 

 

drs. S. A. Blok 

 


