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Toezichtskader van de raad van commissarissen stichting MeerWonen  

1. Toezichtskader 

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op 

de algemene gang van zaken in de toegelaten instelling en de door haar in stand gehouden 

onderneming. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de 

commissarissen zich naar het belang van de toegelaten instelling en de door haar in stand 

gehouden onderneming, naar het te behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van de 

betrokken belanghebbenden (Herzieningswet Artikel 31.1.). 

De raad van commissarissen is ook de werkgever ten opzichte van de directeur/bestuurder. De 

raad van commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de 

woningcorporatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de 

woningcorporatie betrokkenen af. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van zijn eigen functioneren. De raad van commissarissen beslist over benoeming, 

beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van bestuurders (Herzieningswet, ‘proeve’ van AMvB 

en Governancecode Woningcorporaties 2015). Het toezicht van de raad van commissarissen op het 

bestuur omvat in ieder geval: 

 De maatschappelijke resultaten (de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie): 

betaalbaarheid en beschikbaarheid (effectiviteit). 

 De financiële resultaten: efficiency en financiële continuïteit. 

 De manier waarop risico’s verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie worden 

ingeschat en hoe daarmee wordt omgegaan. 

 De manier waarop er wordt omgegaan met het afsluiten van contracten en/of 

samenwerkingsverbanden met derden. 

 Toetsen van het draagvlak in de organisatie inzake het gevoerde en het te voeren beleid en de 

de werksfeer in de organisatie middels overleg met de ondernemingsraad. 

 De kwaliteit van de interne risicobeheersing. 

 De financiële verslaggeving. 

 De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording. 

 Naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. 

 Naleving van de Governancecode Woningcorporaties. 

 

De werkwijze van de raad van commissarissen is uitgewerkt in een reglement. 

 

Het bestuur stuurt de organisatie aan en is verantwoordelijk voor de realisatie van de 

doelstellingen van de organisatie. Het bestuur draagt zorg voor de strategie, de financiering, het 

beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en het beleid ten aanzien van 

deelnemingen van de corporatie. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van 

commissarissen. Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak op de invulling van de 

volkshuisvestelijke opgave in de gemeenten waar de organisatie sociale woningen in eigendom 

en/of beheer heeft. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen gevraagd en ongevraagd 

tijdig de informatie die nodig is voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en voor 

het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie. Het bestuur 

rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersing- en controlesystemen met de 

raad van commissarissen en haar auditcommissie. De werkwijze van het bestuur wordt beschreven 

in een bestuursreglement. 

 

Met het toezichtkader worden de aspecten van het toezicht aangegeven. Deze aspecten worden in 

goed overleg tussen bestuur en raad van toezicht geagendeerd conform een jaarcyclus. Daarbij 

zullen tenminste de volgende kwesties worden besproken: 
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A. Het strategisch plan inclusief de geformuleerde visie en missie; het strategisch plan wordt door 

het bestuur eens in de vier jaar samengesteld en jaarlijks geactualiseerd. 

B. Het vastgoedbeleid en de vastgoedportefeuillestrategie (samenstelling, beheer en onderhoud). 

C. Het huurbeleid met als specifiek punt van aandacht de betaalbaarheid en beschikbaarheid voor 

de doelgroep van beleid. 

D. De visie op de maatschappelijke prestaties; deze visie maakt expliciet onderdeel uit van het 

strategisch plan. 

E. Het jaarlijkse activiteitenplan waarin de doelstellingen voor het komend jaar staan vermeld; 

hierbij wordt onder meer aandacht besteedt aan de prestatieafspraken (en de voortgang 

ervan) die door de corporatie en de gemeenten zijn gemaakt. 

F. De opzet en de werking van het interne risicobeheersing- en controlesystemen van de 

corporatie. Het bestuur rapporteert jaarlijks aan de raad van commissarissen/auditcommissie 

omtrent dit systeem. 

G. Het kwaliteitsbeleid. Dit beleid is uiteengezet door het bestuur en wordt jaarlijks 

geactualiseerd. Het bestuur rapporteert hieromtrent aan de raad van commissarissen. 

H. De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording; de wijze waarop de maatschappelijke 

verantwoording (en overleg) is vormgegeven conform Governancecode Woningcorporaties. 

I. Het financiële verslaggevingsproces. Dit proces omvat de begroting, de meerjarenprognoses, 

de kwartaalverslagen en de jaarrekening. 

J. De naleving van (veranderde) wet- en regelgeving. De controller zal jaarlijks een rapportage 

opstellen over de maatregelen die zijn getroffen. 

K. De beoordeling en bezoldiging van het bestuur. Door de remuneratiecommissie wordt aan de 

hand van het bezoldigingsbeleid de beloning van het bestuur vastgesteld.  

L. De profielschets van de raad van commissarissen; jaarlijks wordt de profielschets door de raad 

van commissarissen besproken of bijstelling van de profielschets gewenst is. 

M. Het introductie- en trainingsprogramma ten behoeve van de raad van commissarissen. 

N. Aanbevelingen van de externe accountant zoals opgenomen in het accountantsverslag en de 

managementletter. 

O. Het geformuleerd beleid met betrekking tot dochters, deelnemingen en joint-ventures alsmede 

de zeggenschap die hierover wordt uitgeoefend. 

P. Het draagvlak in de organisatie inzake het gevoerde en het te voeren beleid en de werksfeer in 

de organisatie naar aanleiding van overleg met de ondernemingsraad. 

 


