
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Toezichtvisie  
Raad van commissarissen 
Februari 2016 



Inleiding 
Met de invoering van de Woningwet 2015 en de nieuwe Governancecode Woningcorporaties is het 
speelveld voor corporaties sterk gewijzigd. Onderdeel hiervan is het formuleren van nieuwe richtlijnen 
voor het interne toezicht. De raad van commissarissen van Woningstichting Leusden (WSL) verwoordt 
in dit document de wijze waarop hij invulling geeft aan het toezicht. Dat gebeurt niet alleen omdat de 
wet het voorschrijft, maar ook omdat de raad het van belang vindt haar rol en verantwoordelijkheid 
voor het realiseren van de doelstellingen van WSL eenduidig en scherp te formuleren. 

Legitimatie  
De missie en de kernwaarden van WSL zijn uitgangspunt voor het toezicht dat de raad uitoefent. De 
raad van commissarissen handelt op basis van de bevoegdheden zoals die in de statuten zijn 
omschreven. De werkwijze van de raad is beschreven in het Reglement raad van commissarissen van 
Woningstichting Leusden. Hierin is opgenomen dat de raad van commissarissen werkt met 
commissies: de remuneratiecommissie en een  auditcommissie. De commissies adviseren de raad 
van commissarissen over onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen en bereiden de 
besluitvorming van de raad voor. Dit laat onverlet dat de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming 
bij de raad van commissarissen als geheel ligt. 

Profiel en werkwijze van de raad van commissarissen 

Profiel 
De raad van commissarissen heeft een profielschets opgesteld voor zijn samenstelling. In deze 
profielschets staat welke deskundigheden en competenties nodig zijn gezien de 
toekomstverwachtingen en de ontwikkeling van de corporatie. Ook is opgenomen dat alle leden van 
de raad van commissarissen aan een aantal algemene functie-eisen dienen te voldoen. Daarnaast is 
vereist dat in de raad diverse specifieke deskundigheden aanwezig zullen zijn om het brede spectrum 
van de woningcorporatie te kunnen overzien. Het functioneren van de raad is gediend bij een goede 
teamsamenstelling en diversiteit; ook op dit gebied zijn in het profiel criteria opgenomen. De 
individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en in goede harmonie met elkaar te 
kunnen samenwerken, maar dienen elkaar ook kritisch te kunnen aanspreken. De raad opereert als 
team en spreekt met een mond.  

Governancecode  
De raad handelt volgens de  per 1 juli 2015 geactualiseerde ‘Governancecode Woningcorporaties’ en 
volgt nauwlettend, via het actieve lidmaatschap van de VTW, de ontwikkelingen in de sector op het 
gebied van governance. 

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen 
Datzelfde geldt voor de toepassing van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) en 
het daarop gebaseerde ministeriële besluit ‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen 
toegelaten instellingen volkshuisvesting’ 

Onze visie op toezicht  
Woningstichting Leusden is een sterk lokaal verankerde woningcorporatie. Het toezicht door de raad 
van commissarissen is dat ook. Leden van de raad van commissarissen hebben oog voor wat er in 
Leusden en de regio speelt.  Ze zijn daardoor laagdrempelig toegankelijk voor huurders, lokale 
belanghebbenden en voor werknemers. In hun rol zijn leden van de raad van commissarissen altijd 
aanspreekbaar. De leden van de raad van commissarissen benaderen zo nodig deze groepen 
zelfstandig en pikken zo signalen op over het reilen en zeilen van Woningstichting Leusden, naast de 
formele en informele informatie van de directeur-bestuurder.   
Bestuur en raad van commissarissen werken op basis van openheid en vertrouwen en met respect 
voor elkaars taken en verantwoordelijkheden. 



 

De raad van commissarissen zoekt bij het uitoefenen van het toezicht nadrukkelijk naar de balans  
tussen harde en zachte controls. Cijfermatige en andere stuurinformatie vanuit de werkorganisatie is 
belangrijk voor de controlerende taak van de raad van commissarissen. Maar de raad heeft daarbij 
ook aandacht voor ‘zachte’ managementaspecten als intuïtie, emotie en ervaring. Er is meer dan 
meten, vastleggen en controleren. Bovenal hecht de raad van commissarissen aan het “no surprise 
beginsel”. Dat wil zeggen dat er volledige openheid dient de zijn in de relatie tussen bestuurder en 
raad van commissarissen en dat zij elkaar niet zullen verrassen in de informatievoorziening. Dit 
gebeurt pro- en interactief en vanuit de dialoog. De raad van commissarissen geeft de bestuurder 
feedback over de wijze waarop hij invulling geeft aan zijn rol. Dat gebeurt aan de hand van de 
gemaakte (beleids-)afspraken en de diverse kaders en reglementen. 

Toezichts- en toetsingskader 
De raad houdt zowel toezicht op het bestuur, als op de besturing van de organisatie.  

In een toezichtkader heeft de raad uitgewerkt hoe hij de visie in de praktijk wil brengen. Het 
toezichtkader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het 
geheel van spelregels die de raad van commissarissen bij het uitoefenen van zijn taken volgt. 

De raad van commissarissen beoordeelt voor het uitoefenen van de toezichtstaak aan hem 
voorgelegde besluiten uiteraard in het kader van ter zake doende wet- en regelgeving (waaronder de 
Woningwet en het BTIV), richtlijnen van externe toezichthouders Autoriteit Wonen  (AW) en het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), de door Woningstichting Leusden onderschreven 
Aedes Governancecode, de statuten en diverse reglementen. Deze zijn te raadplegen via de website 
van WSL en bestaan uit Bestuursreglement, Financieel reglement, Treasurystatuut, 
Investeringsstatuut, Bevoegdhedenregeling en de Gedragscode WSL. 

Het toetsingskader is voor het bestuur kaderstellend en voor de raad van commissarissen 
richtinggevend om toezicht te houden. Het wordt gevormd door kaders die betrekking hebben op 
enerzijds de besturing en anderzijds op de beheersing van de organisatie. 

Op grond van dit kader beoordeelt de raad van commissarissen in ieder geval de bestuursbesluiten 
over de realisatie van volkshuisvestelijke doelen, de continuïteit van Woningstichting Leusden, de 
risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van Woningstichting Leusden, de opzet en werking van 
interne beheersings- en controlesystemen, het kwaliteitsbeleid, de kwaliteit van de maatschappelijke 
verantwoording, de financiële verslaggeving en de naleving van wet- en regelgeving. 

Het toetsingskader van WSL bestaat uit bestaande documenten zoals de Koerswijzer, het 
ondernemingsplan, de portefeuillestrategie, het jaarplan, de (meerjaren)begroting, de 
liquiditeitsbegroting, het investeringsstatuut, het treasury-jaarplan en het strategische voorraadbeleid.  

De raad verwacht ten aanzien van de informatie van het bestuur het volgende:  

• informatie is relevant en zo nodig voorzien van een oplegger waarin staat vermeld: de kern en 
context van het onderliggende stuk, de financiële consequenties en wat van de raad wordt 
verwacht; 

• informatie is tijdig;  
• informatie is juist en consistent;  
• informatie is beknopt maar volledig gericht op de essentie en hoofdzaken van het onderwerp 

in kwestie;  
• een jaarkalender waarop naast vergaderdata ook de hoofdonderwerpen van de jaarcyclus zijn 

opgenomen. Het uitgangspunt is om niet van de jaarkalender af te wijken;  
• Een overzicht van de risicodossiers, dat iedere vergadering terugkomt met vermelding stand 

van zaken (ook als er niets te melden valt). Deze onderwerpen wil de raad meer in detail 
volgen zonder overigens detaillistische bemoeienis.  

  



 

Rollen van de raad van commissarissen  
De raad van commissarissen heeft de volgende rollen:  

1. Werkgever 
2. Toezichthouder 
3. Klankbord  

Werkgever 
De raad van commissarissen ziet de werkgeversrol als een belangrijke rol. De bestuurder bestuurt de 
organisatie. De raad van commissarissen  is verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele 
schorsing of ontslag) van de bestuurder en stelt zijn beoordeling en arbeidsvoorwaarden vast. De raad 
ziet erop toe dat de bestuurders naar behoren functioneert (onder andere een bij de organisatie 
passende bestuursstijl en -cultuur hanteert), wet- en regelgeving naleeft en werkt aan het behalen van 
resultaten gericht op het realiseren van de doelstellingen van WSL. De raad realiseert zich daarbij dat 
goed bestuur voor een groot deel niet in regels of richtlijnen is te vatten, maar draait om cultuur, 
gedrag, leiderschap, professionaliteit en discussie over, afwegingen bij en handelen naar normen en 
waarden. De leden van de remuneratiecommissie voeren jaarlijks een beoordelingsgesprek met de 
directeur bestuurder en adviseren de raad van commissarissen over beoordeling en bezoldiging. 

De raad richt de functionerings- en beoordelingscyclus zodanig inrichten dat ook invulling wordt 
gegeven aan deze zachte kant. Om zicht te hebben op het functioneren en de ontwikkeling van de 
bestuurder beperkt de raad zich niet tot zijn eigen waarneming, maar zal daarnaast informatie 
inwinnen bij bijvoorbeeld MT, OR en de huurdersorganisatie.  

Toezichthouder 
De toezichthoudende rol betreft informatie verwerven, vragen stellen, oordelen en indien nodig 
interveniëren. Het toezicht kan vooraf plaatsvinden en is dan gericht op strategie, voornemens, 
besluiten en risicobeheersing, maar het toezicht kan ook achteraf en is dan gericht op het monitoren 
van de uitvoering van beleid, besturing, opbrengsten en resultaten van de organisatie. Primaire focus 
van toezichthoudende rol is borging van de financiële continuïteit van de organisatie. Daarnaast heeft 
de raad van commissarissen de taak om bepaalde besluitvorming conform de regelementen te 
formaliseren, bijvoorbeeld in geval van investeringen etc. 

Klankbord    
Naast de toezichthoudende taak en de rol van werkgever beschikt de raad van commissarissen over 
het vermogen en de attitude om het bestuur met raad (gevraagd en ongevraagd) en als klankbord 
terzijde te staan. Onder de klankbordrol zien we het reflecteren, ondersteunen en adviseren als 
activiteiten.  
Dit vergt van de raad van commissarissen nadrukkelijk het vermogen op strategisch niveau te 
functioneren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over vraagstukken en hierover van 
gedachten te wisselen met de bestuurder, waarbij de juiste balans moet worden gevonden tussen 
betrokkenheid en afstand. Soms is een afstandelijk controlerende raad nodig, soms moet hij juist een 
preventief actieve houding hebben.  
 

Werkwijze raad van commissarissen 

Duidelijke taakverdeling 
Binnen de raad van commissarissen en tussen de raad en het bestuur is een duidelijke taakverdeling. 
Deze is vastgelegd in de statuten en in reglementen. Hoofduitgangspunt is dat de bestuurder bestuurt 
en de raad van commissarissen daarop toezicht houdt.  

Integraliteit 
Het toezicht is integraal. Het omvat zowel de realisatie van een doel als de algemene gang van zaken. 
Het gaat hierbij niet alleen om het behalen van de doelstelling zelf maar ook over de wijze waarop dat 
geschiedt. 



 

Richtinggevend 
De raad van commissarissen vindt het belangrijk dat er geen onduidelijkheid bij de bestuurder is over 
de verwachtingen en rolinvulling van de raad. Voor de raad van commissarissen betekent dit dat hij 
uitspraken moet doen over de voorstellen van het bestuur over welk resultaat en welke toegevoegde 
waarde en welke waarde moet worden gerealiseerd. De raad beperkt zich in zijn rollen tot uitspraken 
op hoofdlijnen en treedt niet in de bevoegdheid van het bestuur om zelfstandig, strategisch, tactisch 
en/of operationeel beleid te voeren. De raad richt zich met name op de normen en uitgangspunten 
waaraan de beslissingen van het bestuur moeten voldoen zonder onnodig in detail te treden. Dit 
vraagt van de bestuurder een actieve invulling van de informatieplicht. 

Onafhankelijkheid 
De leden van de raad van commissarissen functioneren zonder last of ruggespraak en dienen 
onafhankelijk te zijn ten opzichte elkaar, het bestuur en overige onderdelen van de organisatie. Zij 
moeten in staat zijn onafhankelijk op te treden en een evenwichtige belangenafweging te maken. 
Voorts dienen zij de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen of te beheersen.  

Integriteit 
De raad van commissarissen verstaat onder integriteit dat ieder lid zich naar eer en geweten en naar 
beste vermogen, eerlijk en oprecht van zijn/haar taak kwijt en daar naar handelt. Ieder lid is bereid om 
zijn/haar normen te toetsen aan anderen en open te staan voor feedback. De raad streeft een cultuur 
na waarin leden elkaar aanspreken. Tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie wordt het functioneren 
besproken. Om naar beste vermogen te kunnen handelen, is het up-to-date houden van kennis van 
belang. Ieder lid zorgt er daarom voor zijn of haar kennis op peil te houden.  

Commissies 
De raad van commissarissen werkt met commissies. Deze bereiden de besluitvorming en 
discussieonderwerpen in de raad voor ten aanzien van de onderwerpen waar de commissies 
betrekking op hebben. De taakomschrijving van de commissies staat opgenomen in de reglementen 
van de commissies. Het bestaan van commissies laat onverlet dat elke commissaris individueel 
verantwoordelijkheid is. De werkwijze van commissies is opgenomen in afzonderlijke reglementen. 

De remuneratiecommissie richt zich op de functionerings- en beoordelingscyclus van de bestuurder. 
De remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter en de vicevoorzitter van de raad. De vicevoorzitter 
is voorzitter van de remuneratiecommissie. 

De Auditcommissie richt zich op de financiële stukken en adviseert de raad van commissarissen 
hieromtrent. Zij verdiept zich in de onderbouwing en achtergronden van de op te stellen stukken. 
Daarbij voeren zij onder andere gesprekken met de bestuurder en/of medewerkers die de dossiers 
onderhanden hebben.  

Evaluatie 
De raad van commissarissen evalueert jaarlijks het eigen functioneren en legt de bevindingen en 
gemaakte afspraken vast. De bestuurder is bij een deel van de evaluatievergadering bij, waarbij met 
name de algemene gang van zaken bij de WSL en de relatie tussen bestuurder en raad van 
commissarissen wordt besproken. Tenminste eens per twee jaar vindt de zelfevaluatie plaats onder 
externe begeleiding. De raad zal in ieder geval bij de evaluatie bespreken: de aanwezigheid van de 
benodigde deskundigheid en competenties in de raad, de onderlinge relatie, de relatie raad-bestuur, 
de informatievoorziening, het functioneren van de voorzitter, het functioneren van de commissies, de 
rolverdeling, het rooster van aftreden, de permanente educatie, de wijze waarop toezicht is gehouden, 
de mate van distantie en nabijheid en of dit toegevoegde waarde heeft gehad en de belangrijke 
thema’s voor het volgende jaar.  

  



 

De dialoog met belanghebbenden 
De raad van commissarissen houdt toezicht en doet dat mede namens belanghebbenden: huurders, 
medewerkers, de gemeente Leusden en overige belanghebbenden. De leden van de raad van 
commissarissen willen vanuit een maatschappelijke betrokkenheid als toezichthouder, actief en 
structureel verantwoording afleggen aan interne en externe belanghebbenden. Leden van de raad 
spreken jaarlijks leden van de OR, de huurdersorganisatie HLVE en het College van B&W van de 
gemeente Leusden. Daarnaast zijn zij informeel aanwezig bij bijeenkomsten met 
bewonerscommissies, medewerkers, leden van de gemeenteraad en overige belanghebbenden.  

De stakeholdersdialoog  is een punt van aandacht in raad van commissarissen-vergaderingen en de 
in de werkoverleggen met de bestuurder. 

 
Vastgesteld in de vergadering van 24 november 2016 

 

 

 

 

H.A. Voortman  

voorzitter 
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