> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

L0079
Woonstad Rotterdam
T.a.v. het bestuur
Postbus 2370
3000 CJ ROTTERDAM

Autoriteit
woningcorporaties
Inspectie Leefomgeving &
Transport
Graadt van Roggeweg 500
Utrecht
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
www.rijksoverheid.nl
Contactpersoon
Ronald van der Lee

Datum

11 december 2017

Betreft

goedkeuring van addendum bij reglement
financieel beleid en beheer

Geacht Bestuur,
Op 31 oktober resp. 11 december 2017 ontving ik, conform artikel 103 van het
Besluit Toegelaten instellingen Volkshuisvesting (BTiV), uw aanvraag tot
goedkeuring van het addendum bij het Reglement financieel beleid en beheer
(reglement) van Woonstad Rotterdam. Ik heb vastgesteld dat het addendum door
het bestuur en de raad van commissarissen akkoord is bevonden en is
ondertekend.
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Uw kenmerk
Bijlage(n)
Voor akkoord getekend
addendum

Besluit
Gelet op artikel 103 BTiV verleen ik goedkeuring aan het addendum. Ik heb het
bij het reeds goedgekeurde reglement in ons dossier gevoegd.
Hiermee is het reglement weer in overeenstemming met het vigerend wettelijk
kader, na de wijzigingen in de Woningwet die op 1 juli 2017 in werking zijn
getreden.
Als bijlage bij deze brief treft u een afschrift aan van het voor akkoord bevonden
en ondertekende addendum.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
namens deze,
DE SENIOR INSPECTEUR ILT / AUTORITEIT WONINGCORPORATIES,

drs. R. van der Lee
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Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit
daartegen per brief bezwaar maken bij de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, p/a Autoriteit woningcorporaties, Postbus 16191, 2500 BD
Den Haag.

Datum
11 december 2017
Kenmerk
ILT43039RFBBL0079

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:
a. ondertekening;
b. naam en adres van de indiener;
c. de dagtekening;
d. een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
e. de grond van het bezwaar.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het
bezwaarschrift.
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