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Visie op toezicht RvC HEEMwonen 
29 november 2018 
 

1. Inleiding 
Conform het reglement van de Raad van Commissarissen legt de Raad van 
Commissarissen in een intern beleidsstuk haar visie op het toezichthouden bij 
HEEMwonen vast. In deze visie op toezicht wordt achtereenvolgens ingegaan op de 
wijze waarop de Raad van Commissarissen haar opdracht definieert, de afbakening 
van de taakverdeling tussen Raad van Commissarissen en Bestuur, het 
Toezichtskader en het Toetsingskader dat van toepassing is en de afspraken die 
worden gemaakt in het kader van informatievoorziening van het Bestuur naar de 
Raad van Commissarissen, het informatieprotocol. 
 
De visie van het Bestuur van HEEMwonen op besturen is verankerd in het 
Bestuursreglement. 
 

2. Visie op toezicht Raad van Commissarissen 
De Raad van Commissarissen ziet het als haar opdracht erop toe te zien dat de 
maatschappelijke opgave van HEEMwonen wordt gerealiseerd en bewaakt de 
continuïteit van de organisatie in al haar facetten. De maatschappelijke opgave wordt 
geformuleerd door de belanghebbenden van HEEMwonen. De Raad van 
Commissarissen legt hierover verantwoording af aan belanghebbenden, zijnde naast 
de huurders, medewerkers, gemeenten, rijksoverheid en AW/ILT.  
 
De Raad van Commissarissen wil verbonden zijn met de organisatie en haar 
omgeving en zal om die reden, binnen de kaders van haar rol en 
verantwoordelijkheid, een open relatie onderhouden met interne en externe 
belanghebbenden. De Raad van Commissarissen zal hiertoe, naast de informatie die 
zij krijgt van het Bestuur regelmatig contact onderhouden met de belanghebbenden 
of hun vertegenwoordigers op de voor hen geëigende wijze. Daarnaast maakt de 
Raad van Commissarissen gebruik van externe informatiebronnen om  op de hoogte 
te blijven van de ontwikkelingen binnen de sector en de regio. 
 
De Raad van Commissarissen wil toegevoegde waarde leveren door het inbrengen 
van kennis en ervaring, het innemen van een onafhankelijk standpunt, het vergroten 
van de professionaliteit van de organisatie en het stimuleren, vitaliseren en adviseren 
van de bestuurder. 
 
Daarnaast wil de Raad van Commissarissen waarde creëren door de werkgeversrol 
zorgvuldig in te vullen en het Bestuur van de organisatie scherp te houden vanuit de 
toezichthoudende rol. Om toegevoegde waarde te kunnen leveren is de Raad van 
Commissarissen divers samengesteld, op basis van daartoe op maat ontwikkelde 
profielen. Om naar beste vermogen te kunnen handelen, is het up-to-date houden 
van kennis van belang. Iedere commissaris zorgt er daarom voor dat deze kennis op 
peil wordt gehouden en dat daarnaast blijvend wordt geïnvesteerd in de benodigde 
competenties.  
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De Raad van Commissarissen conformeert zich aan het systeem van de jaarlijks door 
de commissarissen te behalen punten in het kader van de permanente educatie (PE-
punten). Tevens voert de Raad van Commissarissen jaarlijks een zelfevaluatie uit over 
haar functioneren. Om het jaar begeleidt een externe deskundige deze evaluatie. 
 
De Raad van Commissarissen treedt op als kritische sparringpartner van het Bestuur. 
Zij staat het Bestuur als klankbord ter zijde met behoud van ieders rol, taak en 
verantwoordelijkheid. De leden van de Raad van Commissarissen functioneren 
hiertoe zonder last of ruggenspraak en opereren onafhankelijk ten opzichte van 
elkaar, het Bestuur en overige onderdelen van de organisatie. Om haar 
onafhankelijkheid en integriteit te borgen volgt de Raad van Commissarissen de 
principes van de Governancecode Woningcorporatie 2015 (hierna genoemd 
Governancecode), zoals vertaald in de integriteitscode HEEMwonen.  
 
De Raad van Commissarissen hanteert de volgende uitgangspunten voor haar 
handelen en besluitvorming: 
 
Integriteit (betrouwbaar, onafhankelijk, transparant)  
De Raad van Commissarissen verstaat onder integriteit dat iedere commissaris zich 
naar eer en geweten en naar beste vermogen, eerlijk en oprecht van zijn/haar taak 
kwijt en daarnaar handelt. Iedere commissaris is bereid om zijn/haar normen te 
toetsen aan anderen en open te staan voor feedback. De Raad van Commissarissen 
streeft een cultuur na waarin Commissarissen elkaar aanspreken. Tijdens de jaarlijkse 
zelfevaluatie wordt het functioneren van de raad als geheel en de afzonderlijke 
Commissarissen besproken. Transparantie wordt onder andere geborgd doordat de 
Raad van Commissarissen verantwoording aflegt over het gehouden toezicht via het 
verslag van de Raad van Commissarissen, dat als afzonderlijk hoofdstuk is 
opgenomen in het jaarverslag van HEEMwonen. 
 
Onderling respect en wederzijds vertrouwen  
De interactie  binnen de Raad van Commissarissen en de interactie  tussen de Raad 
van Commissarissen en het Bestuur van HEEMwonen zijn gebaseerd op onderling 
respect en wederzijds vertrouwen. Hiertoe wordt op transparante wijze gewerkt en 
informeren leden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur elkaar tijdig en 
volledig.  
 
Een positief-kritische (uitdagend, onderzoekend, alert) houding  
De leden van de Raad van Commissarissen stellen, vanuit een integrale blik, open, 
kritische en waardevrije vragen en nemen vanuit deze houding (goedkeurende of 
vaststellende) besluiten. Daarmee draagt de Raad van Commissarissen bij aan de 
koers van HEEMwonen zonder in de verantwoordelijkheden van het Bestuur te 
treden.  
 
De Raad van Commissarissen gaat de dialoog aan met het Bestuur over doelen, 
besturing, haalbaarheid, risico's en resultaten, dit alles bezien in hun onderlinge 
samenhang. Waar het Bestuur beleid maakt door te sturen en te beheersen, zorgt de 
Raad van Commissarissen voor toetsing, bewaking en advisering. 
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Een proactieve (ondernemend, initiatiefrijk, betrokken) houding  
De Raad van Commissarissen voelt zich actief betrokken bij HEEMwonen en de 
buurten waarin zij actief is en kan ook zelf actief met voorstellen en suggesties het 
Bestuur benaderen.  
 

3. Afbakening taakverdeling en verantwoordelijkheden  Raad van Commissarissen en 
Bestuur 
 
Tussen de Raad van Commissarissen en het Bestuur is sprake van een duidelijke 
taakverdeling. Deze is vastgelegd in de (Woning)wet, de statuten en in de 
reglementen. Het hoofduitgangspunt is dat het Bestuur bestuurt en de Raad van 
Commissarissen daarop toezicht houdt. Het toezicht is integraal. Het omvat zowel de 
doelrealisatie als de algemene gang van zaken. Daarmee brengt de Raad van 
Commissarissen tot uitdrukking dat het toezicht zich zowel richt op de mate waarin 
de organisatie erin slaagt haar doelstelling te realiseren, als op de wijze waarop zij 
dat doet. De Raad van Commissarissen treedt niet in de bevoegdheid van het Bestuur 
om zelfstandig beleid te voeren, daargelaten die bevoegdheden die aan de Raad van 
Commissarissen expliciet krachtens wet en statuten zijn toegekend. Het Bestuur 
zorgt ervoor dat de Raad van Commissarissen in de positie wordt gebracht, zodat zij 
adequaat besluiten kan nemen door: 
 
- zorgvuldige voorbereiding besluitvorming 
- tijdige beschikbaarheid informatie 
- voldoende tijd voor discussie 
- duidelijke afspraken over proces, planning en wijze van uitvoering 
- heldere vastlegging besluiten 
- vermijden tegenstrijdige belangen en gehechtheid aan eerdere besluitvorming 
 
De Raad van Commissarissen kent drie adviescommissies: 
-renumeratiecommissie 
-auditcommissie 
-vastgoedcommissie 
 
In deze commissies worden onderwerpen op het desbetreffende vakgebied voor 
besproken door leden van de Raad van Commissarissen eventueel bijgestaan door 
medewerkers van HEEMwonen. De commissies adviseren de Raad van 
Commissarissen terzake. In de voltallige Raad van Commissarissen vindt 
besluitvorming plaats. 
 
Als tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen medewerkers of 
adviseurs van HEEMwonen aanwezig zijn, is het hun taak om informatie te geven aan 
de Raad van Commissarissen en om vragen te beantwoorden. Het bespreken van de 
informatie en de beraadslagingen vinden primair plaats tussen de Raad van 
Commissarissen het Bestuur. 
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4. Toezichtskader 
Het toezichtskader betreft de formele kant van toezichthouden en wordt gevormd 
door toepasselijke wet- en regelgeving, statuten en reglementen en de uitwerking 
daarvan. De Raad van Commissarissen onderkent bij de uitvoering van deze taak een 
aantal rollen: 
 
Toezichthouder 
Ingevolge wet en statuten zijn aan de Raad van Commissarissen concrete 
bevoegdheden toegekend. Zo is een aantal betekenisvolle besluiten aan de 
voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen onderworpen. De 
toezichthoudende rol betreft daarnaast informatie verwerven, vragen stellen, 
oordelen en indien nodig interveniëren. Het toezicht kan vooraf plaatsvinden en is 
dan gericht op strategie, voornemens, besluiten en risicobeheersing. Het toezicht kan 
ook achteraf plaatsvinden en is dan met name gericht op het monitoren en 
evalueren/ kwalificeren van de uitvoering van beleid en gericht op de besturing, 
opbrengsten en resultaten van de organisatie.  
 
Werkgever  
De Raad van Commissarissen draagt zorg voor een adequate inrichting en bemensing 
van de bestuursstructuur van de organisatie. De Raad van Commissarissen ziet erop 
toe dat het Bestuur naar behoren functioneert, een bij de organisatie passende 
bestuursstijl en cultuur hanteert, wet- en regelgeving naleeft en continu werkt aan 
het behalen van resultaten, gericht op het realiseren van de statutaire doelstelling en 
de strategische visie van HEEMwonen. Daarnaast anticipeert de Raad van 
Commissarissen op tijdige opvolging van het Bestuur door zorg te dragen voor het 
opstellen van een profiel van het Bestuur en voor het opzetten van een werving- en 
selectieprocedure overeenkomstig de eisen van de Autoriteit Woningcorporaties. 
 
Adviseur en klankbord  
In de rol van adviseur en klankbord voor het Bestuur is de Raad van Commissarissen 
verantwoordelijk voor:  
-het reflecteren met het Bestuur op de strategie in relatie tot de omgeving;  
-het reflecteren met het Bestuur op omvangrijke beslissingen,  bijvoorbeeld bij het 
doen van omvangrijke investeringen;  
-het gevraagd en ongevraagd ondersteunen van het Bestuur bij strategische 
beslissingen;  
-het geven van gevraagd en ongevraagd advies, met respect en inachtneming van de 
eigen verantwoordelijkheid van het Bestuur. 
 

5. Toetsingskader 
Het toetsingskader betreft de inhoudelijke kant van toezichthouden en wordt 
gevormd door de strategische koers van de organisatie, behaalde resultaten, 
continuïteit en risicobeheersing van de organisatie zoals vastgelegd in 
ondernemingsplan, (meerjaren)begroting, etc.  
 
De rollen en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen zijn belegd in 
de volgende externe en interne toetsingskaders, zoals: 
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Externe toetsingskaders 
-Woningwet 2015/Veegwet 2017 
-Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 
-Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2018 
-Governancecode Woningcorporaties 2015/update 2017  
-Overige wet- en regelgeving zoals: overlegwet, huurrecht, Wet Normering 
 Topinkomens, klachtenreglement 
-Normen vanuit de Autoriteit Woningcorporaties 
-Normen vanuit Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
-Cao Woondiensten 
 
Interne toetsingskaders 
-Statuten HEEMwonen 
-Integriteitscode HEEMwonen  
-Statuut financieel beleid en beheer 
-Treasurystatuut  
-Investeringsstatuut 
-Procuratiereglement (nog opstellen) 
-Reglement Raad van Commissarissen 
-Bestuursreglement  
-Reglement Auditcommissie 
-Reglement Vastgoedcommissie 
-Reglement Selectie en Renumeratiecommissie 
 

6. Informatieprotocol 
Het informatieprotocol heeft als doel kaders en richtlijnen te schetsen rond de eisen 
die worden gesteld aan het type, kwaliteit en tijdigheid van de informatie die door 
het Bestuur aan de Raad van Commissarissen wordt aangeboden ter uitvoering van 
zijn taken en het nemen van zijn verantwoordelijkheden. De Raad van 
Commissarissen werkt aan de hand van een jaarkalender, waarop naast vergaderdata 
ook de hoofdonderwerpen van de jaarcyclus zijn opgenomen. De Raad van 
Commissarissen hanteert ook een governance agenda. Het uitgangspunt is niet van 
de jaarkalender en de governance agenda af te wijken.  
 
Informatie die door het Bestuur aan de Raad van Commissarissen wordt verstrekt  
dient: 
- relevant te zijn en zo nodig voorzien van een oplegger waarin staat vermeld:  
  de kern en context van het onderliggende stuk, de financiële consequenties, de 
mogelijke risico’s en mitigerende maatregelen en wat van de Raad van 
Commissarissen wordt gevraagd;  
- tijdig te zijn; 
- juist en consistent te zijn; 
- beknopt maar volledig te zijn, gericht op de essentie en hoofdzaken van het 
  onderwerp in kwestie;  
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De strategische visie van de organisatie vormt de basis van de informatievoorziening 
ten behoeve van monitoring en verantwoording.  
 
De strategische visie vormt de input voor het maken van beleidskeuzes, het opstellen 
van de jaarplannen, het vullen van het (meerjaren) investeringsprogramma en de 
(meerjaren) begroting en het concretiseren van de te maken prestatieafspraken met 
gemeenten en huurdersorganisaties. Met behulp van een in het voorjaar uit te 
brengen bieding aan de gemeenten wordt richting gegeven aan de uitgangspunten 
en strategische ambities voor het daaropvolgende kalenderjaar. Het monitoren van 
de hierop geënte bedrijfsvoering vindt plaats door middel van kwartaalrapportages. 
Het afleggen van verantwoording over de geleverde prestaties vindt plaats aan de 
hand van het jaarlijks op te leveren volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening.  
 
De hiervoor genoemde informatieproducten vormen de rode draad bij het opstellen 
van de jaarkalender van de Raad van Commissarissen. Op een groot aantal van deze 
producten hebben de (goedkeurende of vaststellende) bevoegdheden van de Raad 
van Commissarissen betrekking. Onderstaand overzicht bevat een opsomming van de 
informatieproducten, die deel uitmaken van de P&C-cyclus/jaarkalender. Daarbij is, 
mede in relatie tot de wettelijke c.q. statutaire bevoegdheden van de Raad van 
Commissarissen, de functie van de verschillende informatieproducten weergegeven. 
 
Onderwerp     Functie/bevoegdheid 
Jaarrekening     vaststellen 
(meerjaren)begroting incl. Treasuryplan goedkeuren 
overzicht biedingen gemeenten  goedkeuren 
Volkshuisvestingsverslag   goedkeuren 
Jaarplan interne audit   kennisnemen 
Managementletter/accountantsverslag kennisnemen 
Kwartaalrapportages    kennisnemen 
Investeringen boven de 3 mln euro  goedkeuren 
Honorering bestuurder   vaststellen 
Honorarium accountant   vaststellen 
Statuten      goedkeuren 
Reglementen     vaststellen/goedkeuren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visie op toezicht vastgesteld door de RvC op 13 december 2018 


