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Visie op besturen en toezicht houden bij Wonen Noordwest Friesland 2020 
(Bijlagen:  Toezichts- en Toetsingskader voor de RvC en overzicht rollen en taken)  
 
Definitieve versie – goedgekeurd in de RvC-vergadering van 19 oktober 2020 
 
Gezamenlijk vertrekpunt 
 
In dit document is de visie op besturen en toezichthouden vastgelegd van het bestuur en de Raad van 
Commissarissen (verder RvC) van Wonen Noordwest Friesland (verder Wonen NWF). Bestuur en RvC 
onderschrijven wat is vastgelegd in Woningwet en Governancecode en handelen daarnaar. De visie gaat 
in op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de 
financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen. 
 

Maatschappelijke opgave  
 
Voor bestuur en RvC staat het behalen van maatschappelijke resultaten voorop. Wonen NWF ontleent 
haar bestaansrecht aan de maatschappelijke omstandigheden op het gebied van de volkshuisvesting en 
daaraan gelieerde problematiek. Volkshuisvestelijke belangen zijn leidend en de missie en visie zijn 
daarbij bepalend. Het gaat hierbij om meer dan alleen kwalitatief goede en betaalbare woningen voor 
zittende huurders. Gezamenlijk vertrekpunt is ‘de bedoeling’ zoals door Wonen NWF is afgeleid uit Wet 
en regelgeving, is besproken met belanghouders en is vastgelegd in missie, visie, ondernemingsplan en 
strategische doelstellingen. Bestuur en RvC hebben in het realiseren hiervan ieder hun eigen taak, rol en 
verantwoordelijkheid.  
 
Basiswaarden 
 
We (bestuur en RvC) handelen vanuit dezelfde basiswaarden, zoals die ook zijn vastgelegd in ons 
ondernemingsplan: ‘dienstbaarheid, efficiency, gedrevenheid en betrokkenheid’. 

 
Het samenspel tussen het bestuur en de Raad van Commissarissen 
 
Onderling respect en vertrouwen vormen het uitgangspunt voor de relatie bestuur - RvC, omdat 
vandaaruit dilemma’s met elkaar gedeeld kunnen worden. De RvC vindt het belangrijk om goed 
geïnformeerd zijn en hecht aan een weloverwogen besluitvorming na voldoende consultatie van 
belanghebbenden, een gedegen verantwoording en een juiste vastlegging. Alleen op die manier kan zij 
haar rol goed spelen. De RvC wil niet verrast worden en zal het bestuur ook niet verrassen. RvC en bestuur 
hanteren gezamenlijk een informatiereglement, waarin de sturingsinformatiebehoefte voor het bestuur 
en de toezichtsinformatiebehoefte van de RvC vast is gelegd. Aan de basis liggen de strategische 
doelstellingen en risicoanalyse(s). Informatie van het bestuur is tijdig, juist en consistent, beknopt maar 
volledig, gericht op de essentie en hoofdzaken. Kern en context zijn vermeld. De RvC zoekt uit eigen 
beweging actief naar aanvullende informatie om dit beeld te completeren en te spiegelen. Dit gebeurt 
altijd transparant, met medeweten van en terugkoppeling aan het bestuur.  
 
Van het bestuur wordt in de samenwerking met de RvC een open, transparante houding verwacht, 
waarbij ruimte is voor kritiek en luisteren naar andermans ideeën. Het bestuur is aanspreekbaar op zijn 
handelen en licht zijn handelen en de gemaakte belangenafwegingen toe. Intern organiseert het bestuur 
bewust ‘tegenkracht’ door kundige en mondige medewerkers om zich heen te verzamelen die niet 
schromen gefundeerd hun mening te geven. Het bestuur informeert de RvC actief en zo goed mogelijk, 
zodat de RvC op zijn beurt het bestuur kan bijstaan met advies en goed toezicht kan  
uitvoeren. Dit blijft niet beperkt tot de verplichte en vastgelegde onderwerpen. Het bestuur gebruikt de 
RvC als klankbord. Echter wordt van het bestuur verwacht dat hij vanuit zijn eigen professionaliteit en 
verantwoordelijkheid, de doelstellingen van Wonen NWF realiseert.   
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Van elk van de leden van de RvC wordt verwacht dat hij of zij vanuit eigen professionaliteit en 
bekwaamheid op onafhankelijke, integere wijze toezicht houdt. Dit betekent onder andere dat de 
individuele commissaris zijn of haar onafhankelijke inbreng heeft in de besluitvorming van de RvC en in de  
 
relatie met het bestuur. Persoonlijke opvattingen mogen hierin plaats hebben, voor zover zij bijdragen 
aan een goede oordeelsvorming. Zij kunnen echter nooit de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 
RvC vervangen. De leden van de RvC opereren hierin transparant en koppelen terug aan de hele RvC. 
 
Het bestuur mag een individueel lid met haar of zijn specifieke kennis en kunde inschakelen als adviseur 
of klankbord. Ongevraagd mag een lid het bestuur adviseren vanuit zijn of haar eigen professionaliteit.   
 
Van de RvC als geheel wordt verwacht dat zij een goed evenwicht vinden in de verschillende rollen die de 
RvC ten opzichte van het bestuur kan aannemen. Enerzijds is er sprake van stevig toezicht, anderzijds 
moet er voldoende speelruimte voor het bestuur blijven. De RvC is verantwoordelijk voor het scheppen 
van een veilige constructieve sfeer waar het bestuur optimaal zijn taken kan uitoefenen. Eisen die de RvC 
stelt aan het bestuur zullen telkens gerelateerd worden aan hetgeen nodig is voor governance en goed 
toezicht. 

 
Visie op besturen 
 
Het bestuur van Wonen NWF is verantwoordelijk voor het besturen van Wonen NWF en het realiseren 
van de volkshuisvestelijke doelen. De missie van Wonen NWF is hierbij het vertrekpunt. Het bestuur zorgt 
voor een inspirerende visie die de organisatie verder brengt in de realisatie van haar missie, doelstellingen 
en strategie. 
 
Het bestuur: 

 Neemt het initiatief tot het vormgeven van de strategie en neemt de RvC daarin mee. Voert de door 
de RvC goedgekeurde strategie uit en vertaalt de strategie in beleid en formuleert daarbij de 
organisatiedoelen. Het bestuur is eveneens verantwoordelijk voor de uitvoering van dat beleid en de 
realisatie van de organisatiedoelen. Het bestuur gaat daarbij verantwoord om met het 
maatschappelijk vermogen van de organisatie. Het waarborgt een gezonde financiële positie, zodat 
de continuïteit van de organisatie is verzekerd. Het bestuur zorgt ervoor dat de organisatie in control 
is. 

 

 opereert open, controleerbaar en toetsbaar. Het legt verantwoording af over zijn handelen, zowel 
aan zijn belanghebbenden, de externe toezichthouders, als aan zijn interne toezichthouder.  

 

 gaat met belanghebbenden de dialoog aan over de strategie van Wonen NWF. Hij informeert de 
belanghebbenden niet alleen, maar betrekt ze actief bij uitdagingen en dilemma’s om zo samen 
verder te komen. Het bestuur heeft frequent contact met zijn externe en interne belanghouders 
waaronder de huurders-vertegenwoordiging, gemeenten, maatschappelijke instellingen, de 
ondernemingsraad en andere noodzakelijk geachte partijen. 

 

 borgt dat Wonen NWF legitiem, integer en transparant handelt. Het bestuur zorgt ervoor dat in- en 
externe regelgeving wordt geïmplementeerd en nageleefd. Het toetsingskader is voor het bestuur 
kaderstellend voor het besturen. Hierbij gaat het ook om de interne regels en normen die Wonen 
NWF zelf opstelt, waaronder het integriteitsbeleid van Wonen NWF. Integriteit gaat verder dan het  
naleven van wetten en regelgeving. Integriteit heeft te maken met de wijze waarop binnen Wonen 
NWF wordt omgegaan met mensen en middelen. Het bestuur heeft hierin een voorbeeldfunctie. 

 

 is verantwoordelijk voor het inrichten van een goed functionerende, professionele werkorganisatie, 
waarmee de strategische opgave gerealiseerd kan worden. Het bestuur draagt de kernwaarden in zijn 
handelen uit en loopt hierin voorop. Als werkgever past het bestuur de beginselen van goed 
werkgeverschap toe. Het bestuur vervult de randvoorwaarden en biedt de faciliteiten om goed te 
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kunnen presteren. Het bestuur zorgt voor een ondernemende, vernieuwende en lerende 
organisatiecultuur op een manier die past bij de maatschappelijke omgeving. 
 

 schept voorwaarden voor adequaat en kritisch intern toezicht op het bestuur en de algemene gang 
van zaken in de stichting, door te handelen volgens deze visie en deze ook uit te dragen. 

 
Visie op toezichthouden 
 
De RvC heeft de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op het beleid en de algemene gang van 
zaken en bewaakt de continuïteit van Wonen NWF en monitort het behalen van de vooraf met elkaar 
benoemde resultaten, zowel op financieel als volkshuisvestelijk vlak. De RvC beschikt over een toezichts- 
en toetsingskader, die normstellend zijn en waaraan uitvoering en de behaalde resultaten worden 
getoetst. 
 
Hoewel niet allesomvattend, staan de drie hoofdrollen van de RvC centraal: 
1. Toezichthouder 
2. Adviseur / klankbord 
3. Werkgever 
 
Ad 1. De rol van toezichthouder op het bestuur 
In zijn rol van toezichthouder is de RvC verantwoordelijk voor: 

• het toezicht houden op het beleid van het bestuur, de realisatie van strategische      
   doelstellingen en de wijze waarop het bestuur het beleid uitvoert. 
• het oog houden op risico’s die de doelstellingen bedreigen en de beheersmaatregelen die  
   ingezet worden. 
• het toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen Wonen NWF. In de statuten, het    
   reglement RvC en het bestuursreglement heeft Wonen NWF de wijze van besluitvorming over  
   majeure onderwerpen en de bijbehorende rolverdeling tussen bestuur en RvC vastgelegd.       
• Periodieke verantwoording aan stakeholders zoals gemeenten en huurders over de wijze  
   waarop zij toezicht houden 

 
De RvC is op de hoogte van vigerende wetten en regels, van de Governancecode en van de 
maatschappelijke verwachtingen. De RvC stelt hoge eisen aan compliance en integriteit. De RvC neemt 
kennis van de oordelen van de Autoriteit woningcorporaties en van het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw en bespreekt deze met het bestuur.  
 
De RvC heeft voldoende kennis en ervaring in zijn midden om (grote) investeringen te kunnen 
beoordelen. Na zorgvuldige beoordeling geeft de RvC pas goedkeuring aan investeringen. Daarbij kijkt de 
RvC niet alleen naar de risico’s en financiële impact, maar beoordeelt vooral ook of het plan bijdraagt aan 
de doelen van Wonen NWF. Daarbij heeft de RvC de belangen van de huurders en andere 
belanghebbenden op het netvlies. 
 
Ad 2. De rol van klankbord/adviseur 
In zijn rol van klankbord/adviseur voor het bestuur is de RvC verantwoordelijk voor: 

• het (vroegtijdig) op de hoogte zijn van interne en externe ontwikkelingen en kennis blijven     
   ontwikkelen door trainingen en cursussen 
• oriëntatie op wat er onder gemeenten, huurders en andere stakeholders leeft 
• het voeling houden met / in verbinding staan met stakeholders. Dit gebeurt transparant, met    
   medeweten van en terugkoppeling aan het bestuur. Hieraan ontleent de RvC haar legitimatie  
   voor advies en klankborden.   
• het reflecteren met het bestuur over de strategie in relatie tot de omgeving/context 
• het reflecteren met het bestuur bij omvangrijke investeringen of beslissingen 
• het desgevraagd ondersteunen van het bestuur bij strategische beslissingen (bijv.    
   samenwerkingsverbanden, organisatieaanpassingen, portefeuillebeleid etc.) 
• het geven van gevraagd en ongevraagd advies, met inachtneming van de verantwoordelijkheid   
   van het bestuur. 

https://www.wonennwf.nl/
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De commissarissen bij Wonen NWF zijn intrinsiek gemotiveerd om vanuit hun rol een bijdrage te leveren 
aan volkshuisvesting. De RvC denkt vanuit zijn adviserende rol mee over de maatschappelijke en 
volkshuisvestelijke dilemma’s waar bestuur en organisatie voor staan en over de strategische keuzes die  
 
Wonen NWF daarin moet maken, rekening houdend met de noodzakelijke kritische distantie. De RvC 
adviseert bij het opstellen van het ondernemingsplan door het bestuur en keurt de uitgezette strategie  
goed.  
 
De RvC staat in verbinding met interne en externe belanghouders van Wonen NWF. Dat is van belang om 
de rol van klankbord en toezichthouder te kunnen uitvoeren. Naast de geregelde contacten met de 
Bewonersraad Friesland, ontmoet de gehele RvC met regelmaat huurders(vertegenwoordigers), 
belanghebbenden en medewerkers bij diverse bijeenkomsten door het jaar heen. RvC leden hebben 
contact met MT leden en met de ondernemingsraad (OR). MT leden en medewerkers kunnen worden 
uitgenodigd bij thema bijeenkomsten. Daarnaast zijn er ieder jaar twee gesprekken met de accountant 
(auditcommissie en/of RvC). De externe verantwoordingsplicht ligt bij het bestuur. 
 
Jaarlijks benoemt de RvC een beperkt aantal aandachtspunten, waaraan specifiek aandacht wordt 
besteed (toezichts-agenda). Deze maken elke RvC vergadering vast onderdeel uit van de agenda. Ieder 
jaar moet er binnen de RvC ook voldoende ruimte zijn voor gezamenlijke verkenning van de omgeving en 
visieontwikkeling, toetsing van de maatschappelijke opdracht, verkenning van de strategische risico’s en 
succes factoren en de betrokkenheid van stakeholders. 
 
Ad 3. De rol van werkgever 
In zijn rol van werkgever creëert de RvC randvoorwaarden voor goed bestuur en is verantwoordelijk voor: 

• selecteren, benoemen, schorsen, ontslaan van het bestuur 
• het vaststellen van het beloningsbeleid van het bestuur conform de wettelijke kaders 
• het beoordelen van het functioneren van het bestuur 
• het vooraf maken van (prestatie)afspraken met het bestuur over te bereiken doelstellingen 
• het bevorderen van de ontwikkeling van competenties van het bestuur. 

 
De RvC geeft actief invulling aan zijn werkgeversfunctie met betrekking tot het bestuur. De RvC 
beoordeelt en volgt het functioneren van het bestuur en maakt daarover jaarlijks vooraf afspraken. Ook 
wordt het bestuur in staat gesteld om zich verder te ontwikkelen. Het beloningsbeleid is passend voor de 
complexiteit en de omvang van de organisatie en past binnen de wettelijke normen (WNT). 
 
Het functioneren van de RvC 
De RvC functioneert als een collegiale raad, met respect voor elkaars deskundigheid en persoonlijkheid. 
De RvC leden van Wonen NWF hebben vanuit kennis en ervaring een bepaald deskundigheidsprofiel van 
waaruit zij een bijdrage leveren aan vergaderingen en besluiten. Om als collectief te kunnen functioneren, 
brengen zij deze deskundigheid in en bevorderen zij ook de kennisoverdracht aan de overige leden van de 
RvC. Individuele meningen kunnen vrijuit gedeeld worden. RvC leden  krijgen en nemen ruimte voor open 
discussie met respect voor elkaars gezichtspunten. Het voeren van een goed beargumenteerde en open 
dialoog gaat vooraf aan het innemen van een standpunt. Dit vereist ruimte te kunnen nemen voor het 
goede, indringende en soms lastige gesprek. Doel is het nemen van besluiten in consensus. Lukt dit niet, 
dan worden relevante overwegingen transparant vastgelegd en beslist de meerderheid. In de 
communicatie naar ‘buiten’ laat ieder eigen opvattingen varen voor het collegiale standpunt. Collegiaal 
functioneren betekent ook dat de inzet van discussies in de RvC niet het krijgen van gelijk is of het hoog 
houden van eigen opvattingen of deelbelangen, maar het bereiken van een gezamenlijk standpunt.  
 
De leden van de RvC beschikken over de benodigde  kennis, ervaring, (persoonlijke) competenties en tijd 
om invulling te geven aan het toezichtproces. Diversiteit binnen de RvC staat nadrukkelijk op de agenda. 
Dit komt terug in de profielen die RvC opstelt voor de invulling van de vacatures die komen. Het gaat 
daarbij niet alleen om de harde kant, maar ook om de zachte kant. De RvC is zelfkritisch, onafhankelijk en 
maakt werk van de jaarlijkse zelfevaluatie. De leden van de RvC houden de ontwikkelingen in het vak van  
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toezicht houden bij en volgen actief de ontwikkelingen op de voor Wonen NWF relevante 
beleidsterreinen. De RvC voldoet aan de wettelijke bepalingen, de Governancecode woningcorporaties en 
de leden committeren zich aan de lidmaatschapsvereisten van de VTW. 
 
De RvC kent twee commissies die zorgen voor de inhoudelijke voorbereiding van vergaderingen ter zake. 
Enerzijds is er de auditcommissie die zich richt op de vraagstukken van risicobeheersing, financiën, 
vastgoed(investeringen) en informatievoorziening. Anderzijds is er de remuneratiecommissie die de RvC  
adviseert bij besluiten over het aanstellings- en bezoldigingsbeleid van het bestuur en de RvC en 
governance-aspecten. 
 
 

De visie op besturen en toezicht houden is een ‘levend’ document  
 
Deze visie op besturen en toezicht houden is opgesteld met de huidige kennis en ideeën op het gebied 
van ‘good governance’. Interne en/of externe veranderingen en opgedane inzichten zijn hierop van 
invloed. Deze visie op besturen en toezicht houden is dan ook een ‘levend’ document. De zelfevaluatie 
van de RvC, die ieder jaar plaatsvindt en in ieder geval tweejaarlijks onder externe begeleiding, is een 
natuurlijk moment om dit document nog eens tegen het licht te houden.  

 
 
Status visie op besturen en toezicht houden  
 
De visie op besturen en toezicht houden 2020 is vastgesteld op 19 oktober 2020 te Sint Annaparochie 
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Toezichtskader WNWF   Toezichtskader WNWF 

EXTERN   INTERN 

•        Woningwet  Reglementen en Statuten 

•        BTIV  •        Visie op toezichthouden* 

•        AMvB’s  •        Visie op besturen* 

•        Ministeriële regelingen  •        Statuten 

•        Wet Bestuur & Toezicht  •        Reglement RvC 

•        Wet overleg Huurders & Verhuurders  -        Profielschets RvC 

•        Huisvestingswet  -        Samenstelling RvC 

•        Huurrecht  -        Rooster van aftreden RvC 

•        WNT  -        Reglement Auditcommissie 

•        Wet op de Ondernemingsraden  -        Reglement Remuneratiecommissie 

•        Reglement WSW  •        Reglement Bestuur 

•        Protocol en RJ voor accountants  •        Reglement financieel beleid en beheer 

•        Governancecode woningcorporaties  -        Treasurystatuut 

•        CAO woondiensten  -        Investeringsstatuut 

•        VTW beroepsregels  -        Procuratiereglement 

•        Reglement (landelijke) geschillencommissie  -        Verbindingenstatuut 

•        Overige wet- en regelgeving  -        Beleggingenstatuut 

•        Gemeentelijk beleid (w.o. Woonvisie en Warmtevisie) 
 

•        Risicomanagementstatuut 

  
 

•        Fiscaal Statuut 

  
 

•        Reglement werving, selectie en (her)benoeming van RvC leden 

  
 

•        Privacyreglement 

  
 

•        Reglement OR 

    •        Reglement Provinciale klachtencommissie 

 

  



Toetsingskader WNWF 

‘HARDE KADER’   ‘ZACHTE INPUT’   

Strategie, plannen en begrotingen          Periodiek overleg met huurdersorganisaties   

       Ondernemingsplan          Periodiek overleg met OR   

       Jaarplan          Informele contacten met MT-leden en organisatie middels bijvoorbeeld themabijeenkomsten   

       Jaarbegroting          Berichtgeving in media   

       Meerjarenbegroting          Bijwonen belanghouders bijeenkomsten   

       Control- en Auditplan          Bijwonen bijeenkomsten De Bewonersraad   

       Kaderbrief          Periodiek voortgangsoverleg tussen bestuurder en voorzitter   

       Portefeuillestrategie          Het onderhouden van contacten via bijeenkomsten van de VTW   

       Jaarlijkse update portefeuillestrategie      

       Financieringsstrategie      

       Opleidingsplan RvC      

Beleid      

       Facetbeleid   
 

  

o   Huur(prijs)beleid   
 

  

o   Kwaliteitsbeleid   
 

  

o   Duurzaamheidsbeleid   
 

  

o   Leefbaarheidsbeleid   
 

  

o   Aankoopbeleid   
 

  

o   Verkoopbeleid   
 

  

o   Toewijzingsbeleid   
 

  

o   Doelgroepenbeleid (w.o. wonen en zorg)   
 

  

       Organisatiebeleid   
 

  

o   Inkoop- en aanbestedingsbeleid   
 

  

o   Financieel beleid   
 

  

o   HRM-beleid   
 

  

o   Communicatiebeleid   
 

  

o   Data- & ICT-beleid   
 

  

o   Integriteitsbeleid   
 

  

o   Klokkenluidersregeling   
 

  

       Visiedocumenten   
 

  

o   Klantvisie   
 

  

o   Visie op organisatieontwikkeling   
 

  

o   Visie op stakeholdersmanagement   
 

  

Afspraken en overeenkomsten   
 

  

       Prestatieafspraken   
 

  

       Woonvisie gemeente(n)   
 

  

       Samenwerkingsovereenkomst huurdersorganisaties   
 

  

Verantwoording   
 

  

       Jaarverslag   
 

  

       Jaarrekening   
 

  

       Tertiaalrapportage   
 

  

       Accountantsrapport(en)   
 

  

       Visitatierapport   
 

  

       Toezichtsbrieven externe toezichthouders (Aw/ ILT en WSW)   
 

  

       Belanghoudersoverzicht       

 

  



Ondernemingsplan Vaststellen Goedkeuren Adviseren Adviseren Adviseren
Portefeuillestrategie Vaststellen Goedkeuren Adviseren Adviseren Adviseren
Kaderbrief Vaststellen Goedkeuren Adviseren Adviseren Adviseren
Reglement Financieel Beleid en Beheer Vaststellen Goedkeuren N.v.t. N.v.t. Adviseren
Financieringsstrategie Vaststellen Goedkeuren N.v.t. N.v.t. Adviseren
Treasurystatuut en beleidsplan incl. Beleggingen Vaststellen Goedkeuren N.v.t. N.v.t. Adviseren
Investeringsstatuut Vaststellen Goedkeuren N.v.t. N.v.t. Adviseren
Verbindingenstatuut Vaststellen Goedkeuren N.v.t. N.v.t. Adviseren
Fiscaal Statuut Vaststellen Goedkeuren N.v.t. N.v.t. Adviseren
Integriteitsbeleid Vaststellen Goedkeuren Informeren Goedkeuren Oordeel
Klokkenluidersregeling Vaststellen Goedkeuren Informeren Goedkeuren Oordeel
Risicomanagementstatuut Vaststellen Goedkeuren N.v.t. Informeren Adviseren
Huur(prijs)beleid (meerjarig) Vaststellen Raadplegen Adviseren Informeren Adviseren
Kwaliteitsbeleid (onderhoudsbeleid) Vaststellen Raadplegen Adviseren Informeren Adviseren
Duurzaamheidsbeleid Vaststellen Raadplegen Adviseren Informeren Adviseren
Leefbaarheidsbeleid Vaststellen Raadplegen Adviseren Informeren Adviseren
Aankoopbeleid Vaststellen Raadplegen Adviseren Informeren Adviseren
Verkoopbeleid Vaststellen Raadplegen Adviseren Informeren Adviseren
Toewijzingsbeleid Vaststellen Raadplegen Adviseren Informeren Adviseren
Doelgroepenbeleid (w.o. wonen en zorg) Vaststellen Informeren Adviseren Informeren Adviseren
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Vaststellen Raadplegen N.v.t. Informeren Adviseren
HRM-beleid Vaststellen Informeren N.v.t. Informeren Adviseren
Communicatiebeleid Vaststellen Informeren N.v.t. Informeren Adviseren
Data- & ICT-beleid Vaststellen Goedkeuren N.v.t. N.v.t. Adviseren
Klantvisie Vaststellen Goedkeuren Adviseren Raadplegen Adviseren
Visie op organisatieontwikkeling Vaststellen Goedkeuren N.v.t. Adviseren Adviseren

Visie op stakeholdermanagement Vaststellen Goedkeuren N.v.t. N.v.t. Adviseren

Begroting en jaarplan t.i. (operationele doelen) Vaststellen Goedkeuren Adviseren Informeren Adviseren

Uitgaven binnen (deel)begroting Goedkeuren N.v.t. N.v.t. N.v.t. Adviseren

Meerjarenbegroting Vaststellen Goedkeuren Adviseren Informeren Adviseren

Jaarlijkse update portefeuillestrategie Vaststellen Goedkeuren Adviseren Informeren Adviseren

Taxplanning Vaststellen Informeren N.v.t. N.v.t. Adviseren

Tertiaal-rapportages Vaststellen Informeren N.v.t. N.v.t. Adviseren

Jaarrekening Vaststellen Goedkeuren Informeren Informeren Adviseren

Jaarverslag Vaststellen Goedkeuren Informeren Informeren Adviseren

Control- en Auditplan Vaststellen Goedkeuren N.v.t. Informeren Opstellen

Controleopdracht accountant Opstellen Vaststellen N.v.t. N.v.t. Adviseren

Jaarlijkse huurverhoging Vaststellen Informeren Adviseren N.v.t. Oordeel

Bod Vaststellen Goedkeuren Adviseren N.v.t. Adviseren

Prestatieafspraken Vaststellen Goedkeuren Adviseren N.v.t. Adviseren

Decharge bestuur N.v.t. Vaststellen N.v.t. N.v.t. Adviseren

Topstructuur (onder het bestuur) Vaststellen Goedkeuren N.v.t. Adviseren Adviseren

Benoem/schors/ontslaan 1e lijn MT Vaststellen Informeren N.v.t. Informeren Adviseren

Benoem/schors/ontslaan individuele mdw Vaststellen N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Wijzigingen groot aantal medewerkers Vaststellen Goedkeuren N.v.t. Adviseren Adviseren

Substantiële organisatiewijziging Vaststellen Raadplegen N.v.t. Adviseren Adviseren

Vergoeding RvC Adviseren Vaststellen N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Arbeidsvoorwaarden bestuur Instemmen Vaststellen N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Secundair arbeidsvoorwaardenpakket mdw Vaststellen Informeren N.v.t. Instemmen N.v.t.

Voordracht huurderscommissarissen Adviseren Goedkeuren Vaststellen N.v.t. N.v.t.

Benoemen lid RvC Adviseren Vaststellen Informeren Adviseren N.v.t.

Schorsen/ontslaan lid RvC Adviseren Vaststellen Informeren Informeren N.v.t.

Benoem/schors/ontslaan bestuurder Adviseren Vaststellen Informeren Adviseren Adviseren

Fusie Vaststellen Goedkeuren Instemmen Adviseren Adviseren

Ontbinding (en/of omzetting) faillissement Vaststellen Goedkeuren Adviseren Adviseren Adviseren

Uitgangspunten Corporate Governance Vaststellen Goedkeuren Informeren Informeren Oordeel

Statutenwijzigingen Vaststellen Goedkeuren Informeren Informeren Adviseren

Reglement Bestuur Vaststellen Goedkeuren N.v.t. Informeren Adviseren

Reglement RvC Adviseren Vaststellen N.v.t. N.v.t. Adviseren

Opdracht en uitvoering visitatie Vaststellen Goedkeuren Informeren Informeren Adviseren

Investeringsbesluit binnen toetsingskader Op-vaststellen Informeren N.v.t. N.v.t. Adviseren

Investeringsbesluit buiten toetsingskader Op-vaststellen Goedkeuren N.v.t. N.v.t. Adviseren

Investeringsbeslissing (Ontwikkelbesluit) ≥ 2 milj Vaststellen Goedkeuren N.v.t. N.v.t. Adviseren

Aankoop of verkoop ≥ 10 miljoen Vaststellen Goedkeuren N.v.t. N.v.t. Adviseren

Besluit met impact t.o.v. jaarbegroting: Adviseren
Onderhoudskosten + of –  >20% Bedrijfskosten + of –  

>10% Huurinkomsten + of –  >5%
Adviseren

Vaststellen Goedkeuren N.v.t. N.v.t.

Investeringsbeslissingen

Bestuur RvC Huurders- organisatie  OR Control

Corporatie governance

Bestuur RvC Huurders- organisatie  OR Control

Bestuur en organisatie

Bestuur RvC Huurders- organisatie  OR Control

Beleid en strategie

Planning en control

Bestuur RvC Huurders- organisatie  OR Control

ControlRolverdeling per onderwerp Bestuur RvC Huurders- organisatie  OR
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