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Autoriteit 
woningcorporaties 
Graadt van Roggenweg 500 
Utrecht 
Postbus 16191 
2500 BD  Den Haag 
www.ilent.nl 

Contactpersoon 
A.T. Leeuwestein 
T 06.53919821 

Meld- en 
Informatiecentrum 
T 088 489 00 00 

Kenmerk 
2020AW1592 

> Retouradres Postbus 16191 2500 BD  Den Haag

L1794 
Woningstichting De Zaligheden 
T.a.v. de heer R.A.M.M. Gradus
Postbus 161
5521 AD  EERSEL

Datum 8 februari 2021 
Betreft Zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid 

Geachte heer Gradus, 

Op 30 december 2020 was uw aanvraag voor een zienswijze (op basis van artikel 
25 van de Woningwet 2015) op de geschiktheid en de betrouwbaarheid bij 
herbenoeming van de heer C.W.J. Theuws als bestuurder compleet en heb ik deze 
in behandeling genomen. 

Naar aanleiding van uw aanvraag heb ik (als vast onderdeel van de procedure) 
nadere informatie ingewonnen bij de Belastingdienst om de verklaring van de  
kandidaat op het betrouwbaarheidsformulier op dit punt te toetsen. 

Positieve zienswijze 
Op basis van de nu bekende informatie heb ik geen feiten of omstandigheden 
aangetroffen die een bezwaar vormen tegen de voorgenomen herbenoeming. 
Hierbij geef ik een positieve zienswijze op de herbenoeming van de heer C.W.J. 
Theuws op de functie van bestuurder bij Woningstichting De Zaligheden. De 
herbenoeming dient binnen negen maanden na dagtekening van deze brief 
geëffectueerd te zijn. 

Voor vragen over deze zienswijze of over de gevolgde procedure kunt u contact 
met mij opnemen. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 
namens deze, 
LID VAN HET MANAGEMENTTEAM ILT/AUTORITEIT WONINGCORPORATIES, 

Dhr. H.A.J. Vermaas 
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Bezwaarclausule 
Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen, op grond van 
het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum 
waarop deze beslissing is verzonden schriftelijk bezwaar aantekenen. 
 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: 
- naam en adres indiener; 
- dagtekening; 
- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 
- gronden van het bezwaar. 
 
Tevens ontvangen wij graag uw telefoonnummer dan wel e-mailadres.  
 
Het bezwaarschrift kunt u richten aan: 
Inspectie Leefomgeving en Transport 
Afdeling Juridische zaken 
Postbus 16191 
2500 BD  DEN HAAG 
 


